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Alexander Dumarey toont textielfabrieken van
vroeger en nu in Industriemuseum

In het Industriemuseum opent op zaterdag 24 april 2021 de foto-expo

'Kathedralen van de industrie'. Fotograaf Alexander Dumarey duikt in de

fotocollectie van het Industriemuseum en herfotografeert de Gentse

textielfabrieken van weleer. Zwart-wit van toen schittert zij aan zij met kleur van

nu.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Fotograaf Alexander Dumarey (36) groeit op tussen de Gentse textielfabrieken in de

Bloemekenswijk, met Filature du Rabot, Filature Nouvelle Orléans en UCO E.J. Braun vlakbij.

Gefascineerd door de architectuur van kolossale fabrieksgebouwen en het desolate van oude

industriële sites trekt hij in 2003 naar een fabrieksterrein met de camera in de hand. Hij krijgt

de smaak te pakken en gaat op zoek naar meer.

In 2020 en 2021 herfotografeert hij meer dan 70 beelden uit de fotocollectie van het

Industriemuseum. Coronajaar 2020 bleek daarvoor geknipt, er waren immers heel wat minder

mensen en auto's in het straatbeeld. Een selectie van 30 fotoparen schittert vandaag in de expo.

Ik dacht dat ik Gent al goed kende, maar dit project heeft mijn kennis van de
stad en haar geschiedenis nog vergroot.
— Alexander Dumarey, fotograaf

Bakens in de Gentse skyline

Veel zwart-witbeelden uit de tentoonstelling dateren uit het begin van de jaren 80. Wanneer de

roemrijke Gentse textielindustrie vanaf de jaren 70 letterlijk en figuurlijk afbrokkelt, trekken

pioniers van de industriële archeologie gewapend met een camera naar de bedreigde fabrieken

en arbeidersbuurten. Onder hen ook enkele medewerkers van het pas opgerichte

Industriemuseum, toen nog Museum voor Industriële Archeologie en Textiel.

De expo illustreert hoe de textielindustrie Gent heeft gekneed tot de stad van
vandaag, met rondom het stadscentrum een industriële gordel vol
arbeiderswijken en beluiken, en een wirwar aan kanalen, dokken en
spoorwegen. De overgebleven fabrieken en schoorstenen zijn nog steeds
bakens in de skyline van de stad.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

De expo, met familieparcours, loopt van 24 april tot en met 26 september 2021 in het

Industriemuseum. Bij de expo hoort ook een fotoboek uitgegeven door Borgerhoff &

Lamberigts en te koop via de boekhandel of de museumshop. Nog voor de zomervakantie komt

er ook een fietsroute die fietsers langs een selectie van de voormalige textielfabrieken leidt.

Kom meer te weten over de tentoonstelling.

https://www.industriemuseum.be/nl/agenda/alexander-dumarey-kathedralen-van-de-industrie


Contact

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Saidja Callewaert, Industriemuseum, gsm 0472 40 36 49, e-mail saidja.callewaert@stad.gent

Hannelore De Craene, Industriemuseum, gsm 0470 20 78 99, e-mail

hannelore.decraene@stad.gent

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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