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7.000 vallende dominostenen zetten Festival
van de architectuur in gang
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Met het omvallen van 7.000 grote dominostenen in Gent wordt vandaag het

startschot gegeven van het Festival van de architectuur. Met tal van activiteiten in

Gent wil het Festival zoveel mogelijk mensen warm maken voor het algemene

belang van architectuur. Want architectuur is geen verhaal van enkel ontwerpers

of ontwikkelaars, maar van iedereen. De manifestatie loopt tot 27 september.
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Dat architectuur mensen samenbrengt, mag je vandaag letterlijk nemen. Onder het motto

Verbind de stad zetten meer dan 200 Gentenaars 7.000 levensgrote dominostenen recht tussen

de stadswijken Ledeberg en Moscou. De sliert blokken is 2 kilometer lang en gaat via

Ledebergplein richting Botermarkt en via Moscoubrug naar wijkpark De Porre. In de

ruimtelijke installatie kroop meer dan 6 maanden voorbereiding. 'Dominoes' werd bedacht en

ontwikkeld door Julian Maynard Smith, artistiek directeur en medeoprichter van Station House

Opera in Londen. Na onder andere Kopenhagen, Marseille, Ljubljana en Melbourne is nu

Dominoes Gent aan de beurt.

'Dominoes loopt zelfs door mijn café. Ik ben benieuwd hoe mensen gaan
reageren, maar het gaat wijs zijn!'
— Elif Alicli, café-eigenaar Konyali

Programma Verbind de stad

Met dit levensgroot bewegend kunstwerk wordt de aftrap gegeven voor een feestweek vol

architectuur. Op zondag 22 september is er Dag van de architectuur en worden de deuren van

bijzondere, hedendaagse gebouwen geopend. Je kan die dag in Gent ook een fietstocht maken

langs nieuwe stadsontwikkelingen. Dat het dan ook Autoloze Zondag is, schept de ideale

omstandigheden.

https://persruimte.stad.gent/videos/25888
https://persruimte.stad.gent/images/331020


Op maandag 23 september geeft Gents stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele een lezing in

Bibliotheek De Krook over de ruimtelijke uitdagingen waar onze stad voor staat. Diezelfde dag

wordt ook de expo Ontwerpen voor Gent feestelijk geopend in AC Portus Ganda, de oude

Belgacomtoren. Daar werden de stoutste ideeën voor Gent verzameld door

architectuurstudenten van de UGent, KU Leuven en ETH Zurich. Ook het 360°-uitzicht is

uitzonderlijk. De tiende verdieping is van 22 tot 27 september voor één keer toegankelijk, een

allerlaatste keer voor de site wordt herontwikkeld.

'Vandaag verbinden we letterlijk 2 wijken met dominostenen, maar mensen en
ruimte verbinden en kansen geven, is dé opgave voor Gent en de
Gentenaars.'
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en Stedenbouw

In Kunstencentrum Vooruit wordt die week onderzocht hoe gebouwen en ruimtes ervoor

kunnen zorgen dat mensen elkaar ontmoeten. Zo is er een studiedag voor professionals, de

première van Currents van architect-scenograaf Karel Burssens, en er is Aan Tafel! Verbind de

stad!, een inspirerende avond met lekker eten en een intrigerend tafelgesprek. De Snoepwinkel

van Vooruit (een nieuwe creatieplek voor kunstenaars) wordt de uitvalsbasis van waaruit het

team van de stadsbouwmeester elke dag van het festival een ander aspect van zijn werking

toelicht. We sluiten de festivalweek vrijdagavond 27 september feestelijk af in Vooruit met F/a

de OUT: een groot slotfeest en een overzicht van de hoogtepunten van het festival.

 

Het Festival is een tweejaarlijkse organisatie van het Vlaams Architectuurinstituut en werkt

voor deze Gentse editie samen met Stadsbouwmeester Gent en Kunstencentrum Vooruit. Alle

info over de activiteiten en hoe in te schrijven vind je op www.festivalvandearchitectuur.be.

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

Bevoegd
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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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