PERSBERICHT
Van 21 tot en met 27 september 2019 pakt
het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) uit
met het Festival van de architectuur (F/a). Na
een succesvolle eerste editie in Antwerpen,
strijkt het F/a dit jaar neer in Gent. Met onder
meer exposities, performances, workshops,
talks en lezingen beleef je in Kunstencentrum
Vooruit en over de hele stad architectuur in de
brede zin van het woord.
Centraal in deze editie staat het thema
‘Verbind de stad!’. In de stad van morgen
wonen we niet alleen dichter bij elkaar, we
gaan ook steeds creatiever om met minder
ruimte door meer te delen en te verbinden.
Waarom geen sporthal op het dak van een
supermarkt of een park op poten? Delen we
niet beter de auto die we slechts af en toe
gebruiken? Architectuur speelt vandaag een
cruciale rol: ze heeft niet alleen de kracht om
gebouwen en functies te verbinden, maar ook
om mensen dichter bij elkaar te brengen.

Tweede editie Festival van de architectuur
(F/a) strijkt neer in Gent

Architectuur
verbindt ons allemaal
Architectuur heeft niet alleen de kracht om gebouwen en functies te verbinden,
maar ook om mensen dichter bij elkaar te brengen. Dat is het uitgangspunt van
het tweede Festival van de architectuur (F/a), dat van 21 tot 27 september
neerstrijkt in Gent. Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) slaat hiervoor de
handen in elkaar met de Gentse stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele en
Kunstencentrum Vooruit.
De verbindende rol van architectuur is brandend actueel en belangt niet alleen
ontwerpers, stadsmakers of politici aan. Het stadsfestival mikt op een breed publiek
met een interesse die veel verder gaat dan architectuur. Want architectuur is veel
meer dan alleen maar bouwen.
In Kunstencentrum Vooruit en tal van Gentse cultuurplekken als Design Museum
Gent, Kunsthal en Onbetaalbaar vind je een boeiend programma vol talks, lezingen en
workshops, maar ook performances en exposities. Zo kan je in Vooruit naar de
première van Currents, een voorstelling van architect Karel Burssens op het snijpunt
tussen dans en architectuur. In de Kunsthal kan je naar de Belgische vervolgtentoonstelling van ‘UNLESS EVER PEOPLE / CARITAS FOR FREESPACE’. Deze
tentoonstelling van architecten de vylder vinck taillieu won de Zilveren Leeuw voor
‘jong en beloftevol’ werk op de Biennale Architettura 2018 in Venetië.

“De vraag naar verbindende architectuur stelt
zich steeds nadrukkelijker.”
So]ie De Caigny
Directeur Vlaams Architectuurinstituut (VAi)

Verbind de stad!
De Gentse stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele draagt alvast mee de boodschap
van verbinding uit met een eigen programma. Samen de stad bouwen, daar gaat het
voor hem om. Zijn visie op stadsontwikkeling verbindt onder meer wijken uit de
verschillende gordels van de stad, iets dat bij uitstek aan bod komt in de
spectaculaire kunstinstallatie Dominoes van het internationaal gerenommeerde
Station House Opera. De bewegende sculptuur van duizenden dominostenen trapt het
festival feestelijk af op zaterdag 21 september en zal wijken als Ledeberg
en Moscou letterlijk met elkaar verbinden.

Met het festivalthema wil het Vlaams Architectuurinstituut vooral inspireren: in
de stad van morgen kan iedereen verbinden. Vandaag geven steeds meer mensen
zelf al vorm aan hun eigen leefomgeving door te delen met hun buren, buurt of
wijk. Van de grasmachine en de auto tot het delen van je huis. Ook dat is
architectuur.

“In de stad van morgen wonen we niet alleen
dichter bij elkaar, we zullen ook creatiever
moeten omgaan met minder ruimte.”
Peter Vanden Abeele
Stadsbouwmeester Gent

We kunnen heel wat doen om de bestaande ruimte beter te benutten en plaatsen
van ontmoeting te creëren. Waarom geen sporthal op het dak van een
supermarkt of een park op poten? Bouwprojecten betekenen pas echt een
meerwaarde voor de buurt wanneer ze functies als onderwijs, wonen en werk
combineren. Nu al zijn er slimme gebouwen die programma’s verbinden: scholen
waar er meer dan alleen maar les wordt gegeven of een leegstaande parking die
na de kantooruren verandert in een speelruimte. Het verhaal van architectuur
wordt zo een verhaal dat ons allemaal verbindt.
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Programma - Highlights
Het Festival van de architectuur vindt plaats van 21 tot 27 september 2019. Elke
twee jaar nodigt het festival een andere stad uit als host. In 2019 is Gent gastheer en
Kunstencentrum Vooruit het epicentrum van het festival.
Het F/a omhelst activiteiten over de hele stad in samenwerking met tal van Gentse
cultuurplekken. We nodigen niet alleen ontwerpers, maar ook kunstenaars uit om
hun ideeën over architectuur te delen.

Dominoes door Station House Opera

Duizenden dominostenen door de stad
Op zaterdag 21 september ontdek je in de Gentse wijken Ledeberg, Gentbrugge en
Moscou Dominoes van het internationaal gerenommeerde Station House Opera.
Duizenden dominostenen vormen een bewegende sculptuur die de verschillende
gemeenschappen letterlijk met elkaar verbindt. De installatie werd eerder al in
steden als Montpellier en Kopenhagen getoond, maar is iedere keer uniek omwille
van de veranderende context. Met het parcours brengen we niet alleen boeiende
plekken en architecturale parels onder de aandacht, maar verenigen we ook
buurtbewoners. Enkel door samenwerking kunnen we het kunstwerk realiseren.

Jong curatorenteam aan zet tijdens de Dag van de
architectuur
Op zondag 22 september openen we over heel Vlaanderen en Brussel de deuren van
opmerkelijke gebouwen en boeiende ontwerpbureaus tijdens de Dag van de
architectuur (D/a). Negen studenten uit architectuur, stedenbouw en ingenieurswetenschappen vormen het F/a Curatorenteam en selecteerden een kleine
honderdtal gebouwen die voor hen verbinding ademen. Met een doe-boekje voor
kinderen nodigen we ook gezinnen uit om architectuur op een speelse manier te
ontdekken.

De vijf kamers van de Stadsbouwmeester
Tijdens het festival wil stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele de kwaliteit van de
bebouwde ruimte verhogen door het gesprek aan te gaan met verschillende spelers
uit het veld. Hiervoor ontwikkelde hij vijf kamers. In de Kwaliteitskamer, Stadskamer,
Advieskamer, Ontwerpkamer en Bouwmeesterkamer is ruimte voor gesprek met
beleidsmakers, stedelijke diensten, opdrachtgevers, ontwerpers en inwoners van
Gent. Iedere dag stelt de bouwmeester een nieuwe kamer voor in een ander format.
Met een blik achter de schermen, ateliers, rondleidingen en bezoeken aan ontwerpers
laat hij ook het brede publiek kennismaken met de functie van de Gentse
stadsbouwmeester.

Stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele

Verrassende dans van mens en machine
Op donderdag 26 en vrijdag 27 september kan je in Vooruit naar de première van
Currents, een bevreemdende voorstelling die balanceert tussen dans en architectuur.
Hierin laat architect Karel Burssens een danser en een machine een uitzonderlijke
performance uitvoeren. Aan het plafond hangt een grote roterende machine, die
naast ritme en licht ook de bewegingen van de danser beschrijft. Zo brengen danser
en machine samen een unieke choreogra]ie.

Het Belgische vervolg van Unless Ever People / Caritas
For Freespace
Een van de blikvangers van het festival is de Belgische vervolgtentoonstelling van
UNLESS EVER PEOPLE / CARITAS FOR FREESPACE. Deze tentoonstelling van
architecten de vylder vinck taillieu won de Zilveren Leeuw voor ‘jong en beloftevol’
werk op de Biennale Architettura 2018 in Venetië. De expositie zal te zien zijn in
Kunsthal Gent, het voormalige Caermersklooster.

Inspiratie voor de stad morgen
Hoe kunnen we de stad van de toekomst tot een plek maken waar het – dichter bij
elkaar – beter is om te wonen, te werken en op te groeien? I.s.m. de Gentse
stadsbouwmeester is er op donderdag 26 september een boeiende studiedag over
architectuur en verbinding. In Kunstencentrum Vooruit vertellen inspirerende
sprekers uit binnen- en buitenland over thema’s als participatie en verwevenheid.
Blikvangers zijn onder meer Eva De Klerk, een van de initiatiefnemers van de
herontwikkeling van de NDSM Scheepsbouwloods in Amsterdam, en Assemble
Studio. Het Britse interdisciplinaire collectief won in 2015 de Turner Prize en
ontwierp het Newcastle podium tijdens Horst Festival in 2017.

Unless Ever People / Caritas for Freespace
Assemble studio (UK)

Architectuur in de stad
De Gentse binnenstad zal architectuur ademen tijdens het festival. In heel wat Gentse
cultuurplekken en musea zijn er exposities rond architectuur. Zo kan je in het Design
Museum Gent onder meer naar DING!, een expositie over het ontwerp van de nieuwe
vleugel voor het museum. In het Museum Dr. Guislain ga je naar een symposium over
de uitdagingen in de zorgarchitectuur. In LOD & het Industriemuseum krijg je dan
weer een blik achter de schermen met rondleidingen in de imposante gebouwen.
Op het dak van de voormalige Belgacomtoren tonen verschillende studenten
Architectuur & Stedenbouw van de UGent en de Faculteit Architectuur KULeuven een
week lang hun werk. De Gentse stadsbouwmeester en architectuurorganisatie
Archipel bieden zo ook een platform aan jonge ontwerpers en onderzoekers. Ook
een makerscollectief als ONBETAALBAAR opent de deuren van haar atelier. In hun
projecten blazen ze nieuw leven in oude objecten en gerecupereerde materialen.

Aan tafel!
Betekent dichter bij elkaar wonen ook dat we effectief dichter bij elkaar komen?
Tijdens ‘Aan Tafel! - verbind de stad!’ schuif je aan voor avondeten en een inspirerend
tafelgesprek met verschillende stemmen. Ook uitgenodigd: kunstenaars, journalisten,
stadsresidenten van Vooruit en zelfs biologen die de avond voeden met korte
interventies die verbinden - of verbinding net in vraag stellen. Hier ben je geen
publiek, hier maak je samen publieke ruimte.
Aan Tafel! – Verbind de stad!

F/a DE OUT - terugblik & slotfeest
Waar begint architectuur en waar eindigt het? Op vrijdag 27 september gaat het F/a
voluit met een slotfeest in Kunstencentrum Vooruit. Tijdens F/a DE OUT verbinden
we een hele avond lang elke hoek van het gigantische gebouw met muziek, video,
literatuur en talks. In de Theaterzaal blik je mee terug op een week verbinding in de
stad met reportages uit de buik van het festival.

festivalvandearchitectuur.be
De website festivalvandearchitectuur.be is opgevat als een digitaal platform waar
bezoekers tekst en uitleg vinden over de impact van architectuur op onze
leefomgeving. Naast previews van de geplande festivalactiviteiten en relevant
nieuws, laten we boeiende opiniemakers aan het woord. Op de festivalblog De Gazet
kunnen zij hun visie op architectuur en verbinding geven.
Vertrouwde stemmen uit de architectuurwereld wisselen daarbij af met verhalen van
sociale organisaties, cultuurhuizen en kunstenaars. Met de blog bieden we aan
geselecteerde auteurs een podium om hun eigentijdse interpretatie van het thema
‘Verbind de Stad!’ met lezers te delen.

De Gazet in De Standaard
Het beste uit de digitale blog wordt op 18 september gepubliceerd in een extra
Festival van de architectuur-bijlage in De Standaard.

@festivalvandearchitectuur
Op sociale media creëren we een verlengstuk van de dialoog rond architectuur
en stedelijkheid. Volg alles wat beweegt over het festival op Facebook, Twitter,
Instagram via #festivalvandearchitectuur en @festivalvandearchitectuur.

Wie is wie
Tijdens het persmoment op 15 mei 2019 in Kunstencentrum Vooruit geven enkele
sleutel]iguren van het Festival van de architectuur een woordje uitleg over hun
betrokkenheid. Hieronder wat meer info over wie ze zijn.
So[ie De Caigny
directeur Vlaams Architectuurinstituut
So]ie De Caigny (1977) is sinds januari 2018 directeur van het
Vlaams Architectuurinstituut en is Secretary General van ICAM International Confederation of Architectural Museums. Het VAi is dé
plek om te spreken over architectuur in Vlaanderen. Via
tentoonstellingen, lezingen, publicaties en educatieve projecten
bevraagt het de rol van architectuur voortdurend. Het VAi beheert
een groeiende collectie architectuurarchieven waardoor het heden,
verleden en toekomst van de architectuur verbindt.
www.vai.be

Peter Vanden Abeele
Stadsbouwmeester Gent
Op 1 november 2017 werd Peter Vanden Abeele aangesteld
als eerste Gentse stadsbouwmeester. De stadsbouwmeester ziet toe op de
ruimtelijke kwaliteit en het architectuurbeleid in Gent. Hij staat mee
in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en
adviseert het stadsbestuur bij beeldbepalende bouw- en ruimtelijke
projecten. Hij zet in op het organiseren van overleg en op
ontwerpend onderzoek om zo alle Gentenaars te betrekken om
samen stad te bouwen.

www.stad.gent/stadsbouwmeester

Rosan Meijer
coördinator Festival van de architectuur
Rosan Meijer is coördinator van het Festival van de
architectuur. Ze studeerde Geschiedenis en Tentoonstelling en
beheer van actuele kunst. Ze werkte als historisch
projectmedewerker aan verschillende tentoonstellingen,
publicaties en rondleidingen en schrijft daarnaast aan de
biogra]ie van Belgisch hedendaags kunstenaar Denmark.
www.festivalvandearchitectuur.be

Franky Devos
algemeen coördinator Vooruit
a

Franky Devos was tien jaar lang algemeen directeur van
BUDA Kunstencentrum in Kortrijk. Sinds 2017 leidt hij
Kunstencentrum Vooruit.
www.vooruit.be

Sven Gatz
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd & Brussel
kabinet.gatz@vlaanderen.be

Filip Watteeuw
schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw en
Architectuur
schepen.watteeuw@stad.gent

Marijn Dionys
illustrator campagnebeeld Festival van de architectuur
www.dionys.be

Colofon
Het Festival van de architectuur is een initiatief van Vlaams Architectuurinstituut
i.s.m. Stadsbouwmeester Gent en Kunstencentrum Vooruit
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