
 

 

 

PERSBERICHT  
Brussel, 15 september 2022  

 

Architectuur: in oktober ontdek je Brussel in stijl  

In oktober staat Brussel in het teken van de architectuur. Via verschillende evenementen 
kan je de stad doorheen een aantal tijdperken (art nouveau, art deco, neoclassicisme of 
hedendaagse architectuur) verkennen. Er worden rondleidingen door privéhuizen 
georganiseerd, lezingen, voorstellingen en talrijke andere activiteiten om de bezoekers 
van de rijkdom van het Brusselse architecturale erfgoed te laten proeven. 

 
We doorkruisen de stad elke dag. Maar kennen we haar wel goed?  Houden we genoeg 
rekening met de architectonische verrassingen die de hoofdstad te bieden? In oktober kijkt 
Brussel omhoog naar de gevels waar we elke dag voorbijkomen. We duwen deuren open om 
hun geschiedenis te begrijpen en hun stijl te analyseren. Van de Archiweek tot het niet te 
missen Artonov, via de Brussels Biennale - Neoclassic, tentoonstellingen en tal van 
rondleidingen: in het najaar wordt bijzondere aandacht geschonken aan architectuur! Een 
overzicht van evenementen die je niet mag missen. 

 

Evenementen 

Brussels Biennale – Neoclassic (BBN)  

De neoklassieke architectuur is alomtegenwoordig in Brussel, maar toch is ze minder 
bekend dan de stromingen art nouveau en art deco. Gelukkig helpt de Brussels Biennale - 
Neoclassic (BBN) deze opmerkelijke architectuurstijl in de kijker te zetten. Voor deze 
tweede editie neemt de BBN, naast het paleis van Karel van Lotharingen dat het pronkstuk is 
van het genre, haar bezoekers mee onder de ongelooflijke glazen daken van het atelier van 
Ernest Salu in Laken, door het elegante doolhof van het Maison des Arts of in de statiezalen 
van de Cercle Royal Gaulois. Verschillende rondleidingen bieden ook een parcours langs de 
gevels van een wijk (Brussel-Schaarbeek: tussen stad en platteland), om de neoklassieke 
kastelen en abdijen of het barokke en klassieke Brussel te ontdekken. Ideaal om de 
juweeltjes van de Brusselse architectuur te (her)ontdekken en het hedendaagse karakter 
ervan te begrijpen.  

Van 1 tot 9 oktober 2022  

www.explore.brussels/nl/bbn  



 

 

 

Festival ARTONOV 2022: Freeing Architecture 

Met een frisse blik naar architectuur kijken, in het bijzonder naar art nouveau en art deco: dat 
is de uitdaging die het ARTONOV-festival zichzelf heeft gesteld sinds de oprichting ervan in 
2014. Voor de 8e editie, "Freeing Architecture" genaamd, zullen talrijke interdisciplinaire 
performances plaatsvinden op ongebruikelijke plaatsen zoals het Huis Louis Tenaerts, de 
grote Narthex van het KMKG, Brasserie Surréaliste, de Vanhaerents Art Collection en de 
kantoren van architecten Philippe Samyn en partners. Kom de meeslepende choreografie van 
Bintou Dembele en Isabella Soupart ontdekken, de betoverende klanken van de 
glasharmonica van Thomas Bloch, de minimalistische interpretatie van Tom Johnson door 
Aya Suzuki, een lichtcreatie van Ofer Smilansky of de verrassende ontmoeting tussen 
Japanse Noh en barokmuziek.  

Van 8 tot 16 oktober 2022 

https://www.festival-artonov.eu  

 

Archiweek 2022: "Bruxelles la mi(en)ne ––  Mijn Brussel –– Brussels is mine" 

Urban Brussels organiseert de Archiweek, en zet zo een schijnwerper op de hedendaagse 
architectuur in het Brussels Gewest. De zeer geëngageerde architecten van BC-
architectenbureau zijn de curatoren van deze veelbelovende editie, waarbij we worden 
uitgenodigd om de materiële hulpbronnen die beschikbaar zijn in ons Gewest en de manier 
waarop ze worden benut in vraag te stellen. Tijdens het weekend van 22 en 23 oktober biedt 
een mooie selectie rondleidingen de bezoekers de kans om de stap te wagen en een twintigtal 
opmerkelijke hedendaagse werken te ontdekken. Daarnaast zetten architectenbureaus hun 
deuren open, worden workshops, conferenties, gezinsactiviteiten, fietstochten, optredens, 
debatten, tentoonstellingen en vele andere activiteiten gratis aan iedereen worden 
aangeboden tijdens deze week die in het teken van architectuur staat! 

Van 15 tot 23 oktober 2022  

https://archiweek.urban.brussels 

 

 

 

 



 

 

 

Tentoonstellingen:  

Verdwenen ateliers. Ambachtelijke woningen… 

Het is in deze ateliers, ware creatieve laboratoria, dat kunst en ambacht elkaar in 
schoonheid ontmoeten. Wandtapijten, glas-in-loodramen, beeldhouwwerken, schilderkunst 
en sgraffito: Brussel bruist sinds de 19e eeuw van kunstambachtslui met bloeiende winkels, 
vooral in Schaarbeek. Met 'Verdwenen ateliers'. Ambachtelijke woningen… het Autrique 
Huis toont het rijke erfgoed van de kunstenaarsateliers in de wijk. Na de tentoonstelling 
nodigt het museum je uit voor een wandeling doorheen de naburige straten, om alle facetten 
van deze creatieve hub te ontdekken, van de voormalige art-decolokalen van meester-
glazenier Florent-Prosper Colpaert tot de sgraffiti op de gevels van de voormalige Ateliers 
Vogler. Een mooie manier om wat tijd te rekken! 

Autrique Huis 

Tot 22 januari 2023 

https://www.visit.brussels/nl/bezoekers/agenda/event-detail.Verdwenen-ateliers-
Ambachtelijke-woningen.529600  

 

Taking The Country's Side, Architecture & Agriculture.   

De kant van het platteland kiezen: dat is het doel van deze tentoonstelling, bedacht door de 
historicus inzake stedenbouw en landschap, Sébastien Marot. In de loop der eeuwen zijn 
architectuur en landbouw geleidelijk losgekoppeld tot de maar al te vaak tegenover elkaar 
staande begrippen 'stad' en 'platteland'. Vandaag de dag dwingen milieu-uitdagingen ons na 
te denken over de toekomstige relaties tussen beide concepten en nieuwe wegen uit te 
stippelen. Permacultuur, urbanisme, energie-ontgroening, agro-ecologie... Taking The 
Country's Side stelt verschillende scenario's voor om ons samen de hereniging van het 
stedelijke en het landelijke te verbeelden.  

Sint-Gorikshallen 

Van 12 september tot 20 november  

https://www.visit.brussels/nl/bezoekers/agenda/event-detail.Taking-the-Country-s-
Side.540565 

 

  



 

 

Picturesque — Jules Buyssens, landschapsarchitect  

Dit najaar maakt CIVA een aangename omweg langs de wereld van de landschapskunst met 
Jules Buyssens. Deze Belgische landschapsarchitect heeft het aangezicht van enkele van de 
mooiste groene ruimten in Brussel bepaald, zoals het schilderachtige Park van Ossegem met 
zijn Groentheater in Engelse stijl of de poëtische tuinen van het Huis van Buuren. Als centrale 
figuur in de eerste helft van de 20e eeuw heeft hij niet alleen de tuinarchitectuur in België 
gemoderniseerd, maar was hij ook een van de pioniers die zich met de erfgoeddimensie van 
het landschap bezighielden.  Met een schat aan archieven en historische foto's werpt CIVA 
een licht op deze tuinarchitect, die bij het grote publiek nog te weinig bekend is. 

CIVA 

Van 30 september tot 12 februari 2023 

https://civa.brussels/nl/expo-events/expo-picturesque-jules-buyssens-landschaps-
architect  

On Display. Designing the shop experience. 

Winkelen is een beleving en een manier om je onder te dompelen in een wereld: die van een 
merk. Van de winkelgevel tot het uitstalraam via de paskamers: de winkel is een volwaardig 
voorwerp van design en architectuur. Gedurende de hele 20e eeuw heeft "retail design" een 
belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van designtrends en biedt het een boeiende kijk 
op moderne en hedendaagse vormgeving. Van Adolf Loos, de vader van de moderne 
architectuur, tot de Nederlander Rem Koolhaas (auteur van de ongelooflijke Prada-boetiek in 
Soho), via René Herbst of de gekleurde gekheden in "Memphisstijl" van Ettore Sottsass, On 
Display. Designing the shop experience zet het design en de architectuur van onze winkels in 
de kijker!! 

Design Museum Brussels 

Van 12 oktober tot 5 maart 2023 

https://www.visit.brussels/nl/bezoekers/agenda/event-detail.On-Display-Designing-the-
shop-experience.538228  

 

 

 

 



 

 

 

Rondleidingen in herenhuizen door Explore.brussels: 

Langs de straten van de hoofdstad getuigen talrijke huizen en herenhuizen op prachtige 
wijze van de bloeiperiode van art nouveau. Om deze weelderige woningen te betreden en 
hun geheimen te ontdekken, is een rondleiding essentieel. Elke eerste zaterdag van de 
maand en het hele jaar door opent Explore.Brussels de deuren van de hotels Max Hallet, 
Solvay, Tassel en van Eetvelde, alsook van het Autrique Huis en het Hannon Huis en het 
Bureau van Eetvelde. De tickets vliegen de deur uit! Meer informatie op de website van 
Explore.brussels   

Wil je meer weten over architectuur en stedenbouw in het algemeen? Eens binnenlopen bij 
art-decohuizen, enkele modernistische parels ontdekken of de stad op een andere manier 
bekijken dankzij een rondleiding? Bezoek dan onze website!   

Perscontact 
Noémie Wibail - n.wibail@visit.brussels - +32 490 49 43 84 
 


