
DE ARK
RondReizende tentoonstelling
Voor een wedergeboorte in de architectuur



elke nacht vrezen we in slaap te vallen, want wanneer we wakker worden, heeft Brussel er nog een 
litteken bij...Schoonheid heeft de architectuur verlaten en dat verlies is wreed. Onze steden worden leli-
jker en we zijn niet bij machte om de gang van zaken te veranderen. daarom ontwerpt la table Ronde 
de l’Architecture, een in Brussel geboren vereniging, tegen-projecten om burgers te laten zien dat een 
alternatief  voor modernistisch-geglobaliseerde architectuur mogelijk is!

La Table Ronde de l’Architecture presenteert voor het eerst haar werk aan het grote publiek op ver-
schillende iconische locaties in de hoofdstad (zie agenda hieronder) in de vorm van een rondreizende 
tentoonstelling genaamd De Ark.

Een nieuw gezicht voor het De Brouckèreplein, een nieuwe huid voor de grijze en naargeestige Zavel-
toren, het opnieuw vormgeven van de straten van Brussel, Antwerpen, Luik, Namen, nieuwe steden 
die ontstaan in België, het Verenigd Koninkrijk, Amerika... Alles is mogelijk, de enige beperking is onze 
verbeelding! Om een   einde te maken aan de smakeloze architectuur van glas en beton, nodigt La Table 
Ronde de l’Architecture u uit om een   selectie van 50 projecten te komen ontdekken die de architectuur 
vieren in de vorm van kunst, vakmanschap, het gebruik van natuurlijke materialen en de voortzetting 
van de glorieuze stijlen die ooit van Brussel de mooiste stad ter wereld maakte.

Tijdens de tentoonstelling krijgt u de kans om architecten van over de hele wereld te ontmoeten die 
strijden voor de heropleving van traditionele en lokale stijlen, ambachtslieden die de vakkennis voortz-
etten en liefhebbers van de geschiedenis van onze steden. Ook zijn er tekenworkshops, lezingen over 
architectuur en bouw en kamermuziekconcerten.

PROGRAMMA VAN DE ARK 2021-2022 -  Gratis tentoonstelling*

17 - 19/09 - Het tegen-project, een hulpmiddel voor de burger - Het Rood Klooster - 10u tot 18u
16 - 31/10 - La Gare Maritime (Tour&Taxis) - 10u tot 12u30 - 13u30 tot 17.00 uur (ma-vr)
19/11 - 05/12 - The Royal Philanthropy Society - 14.00 tot 18.30 uur (ma-vr) en 14.00 tot 16.30 uur (za-zo)
09/12 - 15/01 - Het Charlier Museum - 12:00 tot 17:00 (ma-do) en 10:00 tot 13:00 (vr & zo) - *toegangsprijs

Voor meer informatie betreft het programma van concerten, Art of  Building rondetafel-
gesprekken en workshops: 

www.latablerondearchitecture.com
contact@latablerondearchitecture.com 

Instagram & Facebook: @latablerondearchitecture

DE ARK
RONDREIZENDE TENTOONSTELLING VAN hEDENDAAGSE TRADITIONELE ARchITEcTuuR

Georganiseerd door La Table Ronde de l’Architecture vzw & INTBAu België 
Van 17 september 2021 tot 15 januari 2022 in Brussel

Tegen de verminking van steden 
Voor menselijke en duurzame architectuur


