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Atelier stadsbouwmeester neemt deel aan de Biënnale
van Venetië in 2021
De stad Antwerpen draagt 10.000 euro bij aan de tentoonstelling ‘Composite Presence’ die op de zeventiende editie van de Architectuurbiënnale van

Venetië zal getoond worden. Op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap organiseert het Vlaams Architectuurinstituut de tentoonstelling in het Belgisch

paviljoen. De Biennale Architettura 2021 loopt van 22 mei tot 21 november 2021.

Architectuurbeleid

Het project ‘Composite Presence’ van Bovenbouw Architectuur bestaat uit een nieuw te bouwen maquette van 50 gebouwen uit Vlaanderen en Brussel op

schaal 1:15. De geselecteerde projecten dragen elk op hun eigen manier bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het stadslandschap. Die kwaliteit is

onlosmakelijk verbonden met het architectuurbeleid dat de voorbije 20 jaar tot ontwikkeling kwam in Vlaanderen en Brussel. Niet toevallig is een groot

deel van de projecten het resultaat van een Open Oproep of waren de stadsbouwmeesters of de kwaliteitskamers betrokken bij de projecten.  

Daarom zet de stadsbouwmeester van Antwerpen, samen met het Team Vlaams Bouwmeester en de stadsbouwmeester van Gent, mee zijn schouders

onder het project ‘Composite Presence’. In de catalogus wordt het bijzondere aspect van het architectuurbeleid verder uitgediept met inhoudelijke

bijdragen van onder andere Christian Rapp (Stadsbouwmeester Antwerpen), Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester), Kristiaan Borret (Bouwmeester

Brussel), Edith Wouters (artistiek directeur Ar-tur) en Peter Vanden Abeele (Stadsbouwmeester Gent). 

“Vlaanderen en Brussel worden op dit moment internationaal geprezen omwille van de interessante architectuurcultuur. De beleidskaders en procedures

die er zijn, spelen daarin evenzeer een rol als de grote groep boeiende bureaus. 15 van de 50 projecten staan op Antwerpse bodem en zijn voorbeelden

van projecten waarin we als stad met de stadsbouwmeester of AG VESPA als bouwheer hebben gewogen op de kwaliteit van het architecturale ontwerp,

mede dankzij ons architectuurbeleid.”, zegt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder. 

Klik hier voor meer info.
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