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TELEX A+237 // SERIEUS WIT // Álvaro Siza, met zijn ‘oogverblindend witte gebouwen die van een substantiële sérieux getuigen’, kreeg onlangs in Venetië de Gouden Leeuw 

voor zijn werk. www.alvarosizavieira.com // DISPLAY // Tot 28 oktober in het ikob : een dubbelexpo waarin Sylvie Macias Diaz op zoek gaat naar interieur dat iets over ons zegt 

en Tinka Pittoors het landschap als metafoor ziet voor ons bestaan. www.ikob.be // FOTOWEDSTRIJD // Tot 31 oktober kunnen fotografen hun ‘beelden met een verhaal’ van de 

Europese Culturele Hoofdstad 2012, Guimarães (P), inzenden. Winnaars worden gepubliceerd in het magazine Scopio. www.narrativecontest.cityscopio.com // POSTINDUSTRIE //

plaatselijke collectief Architects in 
Motion, beeldhouwkunst, penteke-
ningen, glaskunst, hout- en linosne-
den van deze homo universalis die 
“het modernisme naar de Kempen” 
bracht. [tjm]

expo | architectuur 

Schellen bij Schellekens
Turnhout is trots op zijn bouwmees-
ters. Tot eind 2012 loopt er een 
overzichtstentoonstelling in de inter-
nationalistische dubbelwoning (1935) 
van architect, kunstenaar en schrijver 
Jozef Schellekens (1909-1963), over 
diens werk en leven. Als provinciaal 
architect ontwierp Schellekens veel 
scholen en gemeentehuizen, maar ook 
het indrukwekkende strand gebouw 
van het Zilvermeer in Mol (1954), en 
het Openluchttheater Rivierenhof 
in Deurne (1958). Diverse partners 
verzamelden, onder leiding van het 

Retrospectieve Jozef Schellekens

tot 31 december 2012

Meesterwoning aan de

Steenweg op Mol, Turnhout

www.jozefschellekens.be

Jozef Schellekens, Dubbelwoonst
Steenweg op Mol, Turnhout, 1935
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expo | architectuur

Alternatief en gedrukt
Als alternatief voor de gevestigde 
architectuurpers vormen de nieuwe 
onafhankelijke architectuurpublica-
ties echte platformen voor kritiek en 
onderzoek rond de bebouwde om-
geving en de architectuurpraktijk. Ze 
leveren – vaak radicale – content aan 
het discours over architectuur en ge-
tuigen van de taaiheid van het druk-
werk. De tentoonstelling Archizines 
werd ontworpen door Elias Redstone 
en opgestart in samenwerking met de 
Architectural Association in Londen. 
Ze doorkruiste al de hele wereld en 
doet nu ook Brussel aan. Ze verenigt 
een zestigtal fanzines, tijdschriften of 
architectuurkranten over een periode 

van meer dan 20 jaar, uitgegeven 
door architecten, kunstenaars of stu-
denten. Exemplaren uit de collectie 
kunnen vrij ingekeken worden en 
er zijn ook video-interviews met de 
uitgevers. Op 5 oktober 2012 heeft 
op de plaats van de tentoonstelling 
het event Archizines Live plaats. Een 
panel van uitgevers zal er discussiëren 
over de situatie van de uitgever. [gm]

Archizines

5 oktober tot 3 november 2012

Espace Architecture La Cambre/Horta, 

Elsene

www.archizines.com
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Julien Sirjacq, Kontakte, 2012

installatie | stedelijke kunst

Geluidswandelingen
De stadscentra met een sterke 
historische, architecturale en sociale 
densiteit herontdekken aan de hand 
van geluid. Dat stelt het Centre 
des cultures numériques et sonores 
Transcultures voor. Elk jaar stelt het 
geluidskunstenfestival City Sonic in 
Bergen artistieke projecten centraal 
die een mix brengen van visuele 
kunst en digitale kunst. Installaties, 
performance en concerten veranderen 
de stedelijke ruimte in een poëtische 
geluidswandeling. Het gedeelte 
‘émergences sonores’ stelt ook een se-
lectie voor van stukken gemaakt door 
studenten visuele kunst. En voor deze 
10e editie breidt het festival zich uit 
tot Brussel en Hoei. [Saouli Quddus]
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City Sonic

tot 16 oktober 2012

Bergen, Brussel en Hoei

www.citysonic.be

biënnale | design 

Sociale cohesie en design
De 6e editie van de Internationale 
Designbiënnale van Luik heeft de 
hele maand oktober plaats, vooral 
in het stadscentrum, en focust op 
design en zijn link met de samen-
leving. De manifestatie balanceert 
in haar geheel tussen Belgische en 
internationale designers, gevestigde 
en minder ervaren ontwerpers en 
curatoren, inclusief kunsttombola 
‘Chic and cheap’. Bij de ‘after-works’, 
lezingen en tentoonstellingen van 
uiteenlopende genres, stelt ‘Welcome 
to Saint-Gilles’ de resultaten voor van 
een project van mini-interventies in 
het stedelijke en sociale weefsel van 
een wijk in Luik, Saint-Gilles. Acht 
designscholen van de Euregio Maas-
Rijn werkten eraan mee. [gm]

Reciprocity Design

van 5 tot 28 oktober 2012 | Luik

www.designliege.be
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