In
2017
organiseert
het
Vlaams
Architectuurinstituut (VAi) het Festival van
de architectuur. Dit festival vloeit voort uit
de Dag van de Architectuur, die sinds 2002
plaatsvindt. Tijdens de Dag van de
Architectuur werden over heel Vlaanderen
gebouwen opengesteld voor het publiek.
Het Festival van de architectuur zal
meerdere dagen duren en mikt op een
breder publiek. We bieden een sterk
programma aan dat focust op de relevantie
van architectuur binnen onze brede cultuur,
met tal van activiteiten en formats die
zorgen voor een unieke belevenis van
architectuur en stedelijkheid. Door samen
te werken met partners uit het brede
culturele, sociaal-culturele en educatieve
veld krijgt het festival bovendien een crossdisciplinair karakter.

Ideeënwedstrijd Linkeroever: symposium
When

September 14, 2017

Where

deSingel Internationale Kunstcampus

What

In de traditie van de grote internationale ideeënwedstrijden over
stadsontwikkeling in Antwerpen, lanceerde de Antwerpse
stadsbouwmeester begin 2017 een ideeënwedstrijd over de toekomst
van Linkeroever. De resultaten van deze wedstrijd worden getoond in
de bijhorende tentoonstelling ‘Ideeënwedstrijd Linkeroever. Sprong
over de Schelde’ die opent op 8 september in deSingel Internationale
Kunstcampus.
In het kader van deze tentoonstelling wordt op donderdag 14 september
een international symposium georganiseerd. Het symposium beoogt
het vraagstuk van Linkeroever en de bijhorende problematiek van de
modernistische stedenbouw in de eenentwintigste eeuw verder uit
diepen. Aan de hand van de case-study van Linkeroever wordt een
verzameling nationale en internationale sprekers uitgenodigd om te
reflecteren over de staat van architectuur en stedenbouw, in haar
typologische, morfologische en landschappelijke facetten, en zo het
modernistische ideeëngoed de eenentwintigste eeuw binnen te loodsen.
Naast deze voordracht en een avondlezing worden vandaag ook de
winnende ontwerpen van de ideeënwedstrijd toegelicht, met een debat
tussen alle sprekers als afsluiter.
Tijdens het symposium wordt bovendien de bijhorende publicatie van de
tentoonstelling gepresenteerd, die de ideeënwedstrijd zelf in een
historisch en stedenbouwkundig perspectief plaatst, en aan de hand van
essays de bovenstaande problematiek nog verder uitdiept.

Who

Curatoren
Christoph Grafe, Christian Rapp, Bernard Colenbrander, b0b van Reeth
Sprekers
Simone Rots (to be confirmed)
Paul Vermeulen
Peter Kuenzli
Marcel Smets
Georges Descombes
+ 5 winnaars
Coördinatie
Vlaams Architectuurinstituut
Stadsbouwmeester Antwerpen

Ideeënwedstrijd Linkeroever: symposium

Programma

14u

Introductie
Christoph Grafe en Christian Rapp

14u10

Introductie curatoren
Bernard Colenbrander en Christian Rapp

14u20

Openingslezing
Simone Rots (to be confirmed)

15u

Presentatie winnars
. Albers – Vogt – Arup
. DOGMA
. Graeme Massie Architects – Sutherland Hussey Harris Avantgarden – Aecom
. Carlo Moccia – Uwe Schröder – Wim van den Bergh
. De Urbanisten

15u45

Koffie

16u

Stadsvorm en architectuur
Paul Vermeulen

16u30

Stadsvorm en sociale actie
Peter Kuenzli

17u

Stadsvorm en infrastructuur
Marcel Smets

17u30

Debat tussen sprekers

18u15

Tentoonstelling vernissage

20u

Avondlezing
Georges Descombes

