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Foto-expo over kolenwasserijen te gast in
Industriemuseum

De rondreizende foto-expo Triage, die toont hoe kolenwasserijen wereldwijd

beschermd, herbestemd of net verwaarloosd worden, is van zaterdag 19 juni tot

zondag 1 augustus 2021 te gast in het Industriemuseum. Gent is de eerste

stopplaats, daarna volgen Zolder, Blegny en Bois du Cazier.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


In de tentoonstelling tonen tien nationale en internationale fotografen aan de hand van meer

dan 120 foto's hoe kolenwasserijen overal ter wereld beschermd, herbestemd of net

verwaarloosd worden. Centraal staat de kolenwasserij van Beringen. Het is de enige bewaarde

kolenwasserij van alle Limburgse mijnsites en de uitdagingen om een nieuwe toekomst te

vinden voor dit uniek stukje industrieel erfgoed zijn groot.

Expertisecel Etwie

Met Triage toont het Industriemuseum dat het niet enkel oog heeft voor de eigen collectie, maar

ook voor gelijkaardig erfgoed in Vlaanderen en daarbuiten. Dat de tentoonstelling in het Gentse

Industriemuseum aan haar rondreis begint, is trouwens geen toeval. Een van de

initiatiefnemers achter de expo is immers Etwie, een expertisecel met uitvalsbasis in het

museum die zich ontfermt over projecten rond technisch, wetenschappelijk en industrieel

erfgoed.

Met Etwie heeft het Industriemuseum een unieke dienstverlenende cel die niet
alleen zorg draagt voor het industriële erfgoed van onze stad, maar ook voor
dat van heel Vlaanderen en Brussel. Deze nieuwe foto-expo is ook de perfecte
aanvulling voor de lopende fototentoonstelling van Alexander Dumarey over de
Gentse textielfabrieken.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Triage is een samenwerking van vzw Het Vervolg, Etwie, en industrieelerfgoedspecialisten

Patrick Viaene en Bart Vanacker. Bij de expo hoort ook het boek ‘Triage, de kolenwasserij van

Beringen. Monument voor de toekomst’, te koop in de museumshop voor 27,50 euro.

https://etwie.be/nl


Contact

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

Joeri Januarius, Industriemuseum, gsm 0497 86 09 17, e-mail joeri.januarius@stad.gent

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

mail hannelore.decraene@stad.gent

Bevoegd

Kom meer de weten over de fototentoonstelling.

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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