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 Cor Blancke (https://cartoon-productions.be/author/cartoonproductions/)

 28 oktober 2022 (https://cartoon-productions.be/een-wandeling-is-unieke-ontdekkingstocht-in-wereld-

van-marie-jose-van-hee-architecten/)

In 1993 stelde Marie-José Van Hee als jonge architecte haar werk tentoon in De Singel. Toen al

was het duidelijk dat ze een blijvende invloed zou uitoefenen op het architectuurlandschap in

België en ver daar buiten. 30 jaar en 400 projecten later nodigt het Vlaams

Architectuurinstituut deze grande dame van de Belgische architectuurwereld opnieuw uit om

een tentoonstelling te maken.

In Marie-José Van Hee architecten. Een wandeling (https://vai.us2.list-

manage.com/track/click?

u=12d07defdf042b389dac9b1ce&id=ad6a01821e&e=655ceb170d)maak je niet enkel kennis

met haar werk, je wandelt ook doorheen dat van andere architecten, opdrachtgevers,

kunstenaars en denkers. Marie-José Van Hee: “Als architect kan je geen egotripper zijn. Je

werkt nu eenmaal met en voor mensen.”

Tentoonstelling

van 30.11.2022 tot 21.05.2023

Openingsevent

op 29.11.2022 om 20:00u

Vlaams Architectuurinstituut in De Singel, Antwerpen
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(https://cartoon-productions.be/wp-content/uploads/2022/10/https-www.vai_.be-volumes-

general-IMG_2289_2ThomasHick.f1666775877.jpg)

EXPO

EEN WANDELING

Marie-José Van Hee architecten

Zoals de titel al doet vermoeden, is de tentoonstelling opgevat als een wandelroute, meer

bepaald twee: de GR5A (de lange route) en de PR5A (de korte route). De namen verwijzen

naar Grandes Randonnées, de bekende wandelroutes in Frankrijk die Marie-José Van Hee zo

na aan het hart liggen. Wandelen neemt in Van Hee’s leven een belangrijke plek in: “Het is

voor mij tijd en ruimte, de ultieme vorm van vrijheid.” In haar ontwerpen zal je nooit een

doodlopende gang tegenkomen, Van Hee voorziet steevast een parcours. En dat heeft zo zijn
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reden. Marie-José Van Hee: “Als kind woonde ik in een huis waar ik door de slaapkamer van

mijn ouders moest om naar mijn eigen kamer te gaan. Sindsdien voorzie ik in mijn ontwerpen

altijd een uitweg, een weg naar de vrijheid.”

productie

Marie-José Van Hee architecten, Vlaams Architectuurinstituut en De Singel

curator

Marie-José Van Hee architecten

projectleiding

Marie-José Van Hee en Sam De Vocht

(Marie-José Van Hee architecten)

scenogra�e

Marie-José Van Hee, Sam De Vocht, Ben Rea, Margot De Caster

(Marie-José Van Hee architecten)

met de steun van

Vlaamse Gemeenschap

tentoonstelling

wo 30 nov 2022 → zo 21 mei 2023

Vlaams Architectuurinstituut in De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

open wo → zo / 14 → 19 uur en tijdens avondvoorstellingen tot 22 uur

€5, gratis voor -19 jarigen en studenten

opening

di 29 nov 2022 – 20:00u

De Singel, Blauwe Zaal

Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

info en tickets op vai.be (http://vai.be/) of desingel.be (http://desingel.be/)
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