
Expo: 'A glimpse of where we're going' van Elly
van Eeghem
van zondag 23 oktober 2016 tot zondag 7 mei 2017

Een stad is nooit af, en Gent groeit. Hoe kunnen we slim en duurzaam omgaan met de
schaarse ruimte? Welke plannen, ideeën of dromen zijn er voor de toekomst van de
stad? Curator/kunstenaar Elly Van Eeghem liet in de expo 'A glimpse of where we're
going' haar verbeelding spreken en nodigde kunstenaars, wetenschappers, architecten
en bewoners uit om hetzelfde te doen.

De expo opent op zondag 23 oktober 2016 om 11 uur en past in de reeks ‘Stad van
morgen’, een samenwerking tussen het STAM en de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning over de toekomst van Gent. Elly Van Eeghem is als gastdocent en onderzoeker
in de kunsten verbonden aan KASK School of Arts Gent.

Met werk van



Simon Allemeersch (theatermaker), Mathias Bienstman (filosoof/econoom) & Gerard
Leysen (illustrator), Paul Blondeel (stadsonderzoeker) & Lieven Soete
(urbanist/fotograaf), Carll Cneut (illustrator), Thomas Dawance (stadsonderzoeker), Luc
Deleu (kunstenaar/architect), Michiel Dehaene (stedenbouwkundige), Jan De Maeseneer
(huisarts), Rebekka de Wit (theatermaker/schrijver), Stijn Dickel (geluidskunstenaar),
Fikry El Azzouzi (schrijver), Sidharta Gautama (ICT-onderzoeker), Naomi Kerkhove
(kunstenaar), Toma Muteba Luntumbue (kunstenaar), Laura Muyldermans & Arian
Schelstraete (architecten), Kris Peeters (mobiliteitsexpert), Wim Rasschaert (advocaat),
Mira Sanders & Cédric Noël (kunstenaars), Riet Steel (sociaal pedagoog), Wannes
Degelin (opbouwwerker) & Peter Goes (illustrator), Adrien Tirtiaux (kunstenaar), Jonas
Vansteenkiste & Veerle Michiels (kunstenaars), Peter Vermeersch (muzikant) & Jonas
Apers (schilder), Kaatje Vermeire (illustrator), Els Vervloesem (architect), evr-Architecten
(Luc Eeckhout, Marieke De Ridder, Thijs Urban, Febe Roels, Mathieu Verougstraete,
Wart Thys & Niels Rappe), Atelier Ruimtelijke Vormgeving (Kunsthumaniora Sint-Lucas
Gent), Baken Stadslabo Oostende (sociaal-artistiek collectief), Masterseminarie
Participatie in de Kunsten (KASK School of Arts Gent), Gents Milieufront
(milieuvereniging), Bloemekensforum (bewoners Bloemekenswijk), Eauverzet (bewoners
Malem), Wondelgem Swingt (bewoners Wondelgem), FC De Buurt (bewoners
Brugsepoort), Viadukaduk (bewoners Gentbrugge/Ledeberg), e.a.

Salons en ateliers

Deze nieuwe aflevering in de STAM-reeks 'Stad van morgen' is een uitnodiging om mee
te denken. Iedereen kan deelnemen aan salons en ateliers.

Salons
23 oktober 2016 met Kris Peeters, Gino Van Ossel en Els Vervloesem

04 december 2016 met Michiel Dehaene, Filip Depoorter en Luc Eeckhout

08 januari 2017 met Jan De Maeseneer, Sidharta Gautama en Pieter Van Herck

05 februari 2017 met Paul Blondeel, Fikry El Azzouzi en Lieven Soete

05 maart 2017 met Matthias Bienstman, Roland Cracco, Laura Muyldermans, Wim
Rasschaert en Arian Schelstraete
02 april 2017 met Simon Allemeersch, Koen Belsack, Thomas Dawance en Riet Steel

07 mei 2017 met Luc Deleu, Cédric Noël en Mira Sanders

Ateliers
25 oktober 2016: Atelier Sculptuur (voor klas uit de lagere school), met Veerle Michiels

20 november 2016: Atelier Grafiek (voor kinderen), met Kaatje Vermeire

15 januari 2017: Atelier Geluid, met Stijn Dickel



22 januari 2017: Atelier Textiel, met Naomi Kerkhove

07 februari 2017: Atelier Architectuur, met Michiel Dehaene en Tom Broes

21 maart 2017: Atelier Maquette, door een KSO-klas voor een niet-KSO-klas

Elly Van Eeghem over ‘A glimpse of where we're going

'Een paar jaar geleden begon ik aan een werk van lange adem rond de verbeelding van
stadsontwikkeling. Dat deed en doe ik via kleine interventies in de publieke ruimte,
videovoorstellingen op locatie en collectieve projecten met bewoners. Twee van die
collectieve werken zijn te zien in deze tentoonstelling: een forum voor de Bloemekenswijk
en een utopie voor het eiland Malem in Gent. Momenteel werk ik in Nieuw Gent aan het
laatste deel van dit project, rond de betekenis van grenzen tussen wijken.'

'Dit hele werk is gegroeid vanuit een grote liefde voor steden, maar ook vanuit een
ergernis: om wat niet werkt, om wat paradoxaal samengaat en anders zou kunnen zijn.
Zoals woningnood en leegstand, of segregatie tussen mensen in plaats van solidariteit.
Mijn hoop is dat al deze verbeeldingen van stadsontwikkeling elders en hier het groter
verhaal vertellen. Van waar het met onze steden naartoe gaat of naartoe zou kunnen
gaan. Dat was dan ook de vraag die ik heb gesteld aan de ongeveer dertig medemakers
van deze tentoonstelling: Hoe ziet uw verbeelding van toekomstige verstedelijking eruit?'

'Deze tentoonstelling is een uitnodiging. Een uitnodiging aan een dertigtal mensen die elk
op een heel gedreven en persoonlijke manier begaan zijn met steden en van wie ik de
kritische blik enorm waardeer. Een uitnodiging aan burgerinitiatieven uit Gent, die samen
met het stadsbestuur nadenken over de toekomst van concrete plekken in de stad. Een
uitnodiging aan u, de bezoeker van de tentoonstelling, om mee te denken en mee te
werken in een reeks publieke salongesprekken en ateliers.'

'Ik hoop dat het samenkomen van al deze blikken ons denken over de toekomst van de
stad kan verruimen, uitdagen én omzetten in acties, van symbolisch klein tot gedurfd
groots. De toekomst ligt niet zomaar voor ons, we maken hem onderweg, nu.'

Informatie
Frederik Verstraete, AGB Erfgoed - STAM, tel. 09 267 14 50, gsm 0474 29 77 63, e-
mail frederik.verstraete@stad.gent

Bevoegd

mailto:frederik.verstraete@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

De heer Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en
Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail:
schepen.balthazar@stad.gent

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 44, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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