
Expo toont negen verschillende versies van
een Gent zonder fossiele brandstoffen

Op vrijdag 18 mei opent de tentoonstelling ‘Post-Fossiel.Gent’ in NEST. De expo

toont negen verschillende toekomstbeelden van een Gent zonder fossiele

brandstoffen en is het resultaat van een wedstrijd, georganiseerd door het

Foresight team van Digipolis Gent en de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad

Gent. Zij daagden kunstenaars en makers uit om alternatieve toekomsten van

Gent te verbeelden. Er was slechts één regel: fossiele brandstoffen hebben geen

plaats meer in de stad van overmorgen. De expo wil bezoekers aanzetten tot debat

en reflectie over een wenselijke toekomst voor Gent.

Post-Fossiel.Gent

De Stad Gent wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Fossiele brandstoffen hebben daarom geen

plaats meer in de stad van de toekomst. Maar wat begint er waar aardgas, olie en benzine

eindigen? De tentoonstelling toont het antwoord van negen kunstenaars en makers, die hun

stad van de toekomst verbeelden.



De tentoonstelling geeft via negen installaties een inkijk in mogelijke toekomsten voor een Gent

zonder fossiele brandstoffen. De tentoonstelling beroept zich op de kracht van verbeelding: door

toekomsten vorm te geven, krijgen ze ook betekenis. Op die manier nodigen de installaties uit

om het gesprek over een wenselijke, klimaatneutrale toekomst voor Gent te blijven voeren. De

tentoonstelling speelt verder ook met de rol van technologie in mogelijke toekomsten, en met de

relatie tussen mens, machine en maatschappij in Gent als City of People.

De installaties spelen in op de fantasie van de bezoeker en inspireren en prikkelen ze om zelf na

te denken over een wenselijke toekomst voor Klimaatstad Gent.

De toekomst in beeld

De vergezichten uit de wedstrijd en tentoonstelling zijn belangrijk in de transitie naar een

duurzame samenleving, omdat ze abstracte of theoretische ideeën bevattelijk maken. Zo zullen

beelden van delen van Gent die onder water staan bij de meeste mensen een veel sterker effect

opwekken dan een wetenschappelijke paper over de afnemende oppervlakte van de poolkappen.

Door de toekomst te verbeelden, wordt ze een voorwerp van discussie, wordt ze beter begrepen

en kunnen we ze beter voelen. Ten tweede zetten toekomstbeelden aan tot actie. Zo ontstaat een

idee over de realiteit in die ene toekomst en met dat idee komt ook de belofte van een ander

leven.

Praktisch

De tentoonstelling opent op vrijdag 18 mei 2018 om 12 uur en loopt tot en met 28 mei. De

toegang is gratis. Meer info en openingsuren op www.post-fossiel.gent.

In samenwerking met Foresight by Digipolis en Digipolis Gent

Foresight werkt sinds 2017 aan de technologische innovatie in Gent, met aandacht voor de lange

termijn. Nadenken over een wenselijke toekomst voor Gent, en mensen helpen om daarbij

bewuste keuzes te maken is een streefdoel. Waar mogelijk worden technologische experimenten

gedaan, in maximale samenwerking met burgers, bedrijven, collega’s en academici. Foresight is

te vinden op Twitter als @foresightgent.

https://twitter.com/ForesightGent?lang=nl
http://www.post-fossiel.gent/


Digipolis Gent is een overheidsorganisatie die de ambities en doelstellingen van Groep Gent

mee helpt waar te maken op digitaal vlak. Als ICT-partner installeert en onderhoudt Digipolis

de ICT-infrastructuur (netwerken, computers, printers, ICT-randapparatuur, telefonie, …)

binnen Groep Gent en worden softwaretoepassingen ontwikkeld. Een servicedesk helpt alle

informaticagebruikers bij vragen of problemen.

Gent Klimaatstad

In 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Een stad waar u gezonde lucht inademt, waar u

voldoende groen hebt om te ontspannen of te verkoelen in de zomer, een stad met ruimte om te

spelen en elkaar te ontmoeten, een stad met goed geïsoleerde en comfortabele huizen, een stad

waar niet de mensen maar de windmolens en de zonnepanelen overuren draaien, een stad die

energieonafhankelijk is. Gent anno 2050 heeft zo goed als geen negatieve impact meer op het

klimaat, en is dan ‘klimaatneutraal’. Alles wat we doen, draagt dan vrijwel niet meer bij tot de

klimaatverandering of opwarming van de aarde. Gentse burgers, bedrijven, verenigingen,

scholen en de Stad Gent doen van alles om van Gent een klimaatneutrale stad te maken.

Cities4Europe – Europe for citizens

De tentoonstelling is opgenomen in de campagne 'Cities4Europe – Europe for citizens'. In de

maanden mei en juni brengen verschillende Europese steden projecten onder de aandacht

waarbij de rol van burgers in de stad en in Europa centraal staat.

Gent genomineerd voor European Green Capital Award 2020

Dankzij alle inspanningen van Gentenaars, ondernemers, scholen en organisaties kunnen wij de

meest duurzame en groene hoofdstad worden. Daarom verdient iedereen nu al een medaille.

Elke inspanning voor het klimaat telt, en maakt van iedereen een held: Koop je lokaal en

seizoensgroenten? Gebruikt jouw bedrijf hernieuwbare energie? Pak je de fiets in plaats van de

auto? Heb jij ook een geveltuin? Laat je je huis isoleren?, …

Vraag je medaille aan via www.greencapital.gent en ontdek hoe je kans maakt op een etentje

t.w.v. 50 euro.

Informatie

Lees meer over de Campagne 'Cities4Europe - Europe for citizens'

https://ookmijn.stad.gent/wijseuropa/campagne-cities-4-europe-europe-citizens
http://www.greencapital.gent/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Joris Wauters, Foresight Specialist Digipolis Gent, gsm 0498 28 70 23 , e-mail

joris.wauters@digipolis.gent
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