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Gent verwelkomt het Festival van de
architectuur 2019
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Van 21 tot 27 september 2019 strijkt het Festival van de architectuur neer in Gent.
7 dagen lang verrassende lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen,
performances, en een immens dominoparcours, zowel in de Gentse binnenstad
als op onverwachte plekken in de stadsrand. Want dat is waar het deze editie om
draait: architectuur brengt wijken, straten, bewoners, gebouwen, en ontwerpers
samen.
Het Festival van de architectuur is een initiatief van het Vlaams Architectuurinstituut, dat voor
deze editie de handen in elkaar slaat met de Stad Gent, de Stadsbouwmeester en
Kunstencentrum Vooruit. Het thema wordt 'Verbind de stad!'

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

7.000 dominoblokken van Ledeberg naar Moscou
Om deze boodschap kracht bij te zetten opent een uniek schouwspel het festival op 21
september 2019. 'Dominoes', een artistiek project van Station House Opera, trekt naar de van
elkaar gescheiden stadswijken Ledeberg en Moscou. Buurtcentra, scholen, pleinen, kerk en
moskee, café’s, appartementen, huizen en Gentenaars zullen worden verbonden door een traject
van 7.000 dominostenen dwars door de buurt. Dit spektakel wordt gemaakt met bewoners,
enthousiaste vrijwilligers en wijkverenigingen.

7 dagen samen stad maken
Nadien staat een hele week architectuur op het programma: in de Kunsthal Gent loopt de
geprezen tentoonstelling Unless ever people / Caritas for freespace waarmee architecten de
vylder de vinck tailleu een zilveren leeuw wegkaapten op de architectuurbiënnale van Venetië.
Ook in het Design Museum Gent, het Vandenhove Centrum voor architectuur (20 jaar Open
Oproep van de Vlaams Bouwmeester), en op de tiende verdieping van het stadskantoor AC
Portus - de voormalige Belgacomtoren - viert kwalitatieve architectuur hoogtij. Op die laatste
unieke locatie tonen de Gentse architectuurfaculteiten van UGent en KULeuven bijzondere
Gentse ontwerpopgaves. De stadsbouwmeester zelf houdt open deur in de vernieuwde
snoepwinkel naast Vooruit. Er wordt gedebatteerd over de rol van ontwerpend onderzoek, over
hoe wedstrijdprocedures best verlopen en iedereen kan advies inwinnen over de wildste
bouwplannen.

Architectuur verbindt de stad

Maar er is nog meer. Op donderdag 26 september is er de grote ‘Verbind de stad’-studiedag in
Vooruit. Inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland buigen zich over thema’s als
participatie en cocreatie in stadsontwikkeling. Jonge architecten krijgen dan weer een forum bij
de architectuurvereniging Archipel, en architect Karel Bursenss balanceert op de grens tussen
architectuur en dans met de performance ‘Currents’ in Vooruit.
Ook de opengestelde gebouwen tijdens de 'Dag van de architectuur' op zondag 22 september
2019 staan in het teken van verbinding. Ze zijn niet alleen school, of sporthal, of woonproject, of
dienstencentrum, of ontmoetingsruimte, of bibliotheek, of… Het zijn gebouwen die flexibel
kunnen inhaken op toekomstige functiewijzigingen.

'We mogen architectuur niet verengen tot esthetiek of technisch ontwerp.
Onder andere tijdens dit festival laten we zien dat de manier waarop we
bouwen en hoe we onze publieke ruimte gebruiken, bepalend is voor de
kwaliteit van onze woon- en leefomgeving en voor de manier waarop we
omgaan en verbonden zijn met elkaar.'
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte, Stedenbouw en Architectuur

Meer over Festival van de architectuur?
Alle info is te vinden op www.festivalvandearchitectuur.be en te volgen via
#festivalvandearchitectuur op Facebook, Twitter en Instagram. Inschrijven voor de activiteiten
kan vanaf eind juni 2019.
Contact
Sam De Brabander, Vlaams Architectuurinstituut, gsm 0485 11 77 41, email
sam.debrabander@vai.be
Bregje Provo, Team Stadsbouwmeester Gent,gsm 0473 35 18 82, email
bregje.provo@stad.gent
Roel Vanderbeuren, woordvoerder schepen Filip Watteeuw, gsm 0494 70 76 30,
roel.vanderbeuren@stad.gent
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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.
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