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TABEL PRODUCTIES
Velden

Voorbeeldrecord

Referentienummer

TENT-001

Tentoonstelling_titel

Homeward, Contemporary Architecture in Flanders

type project

architectuurtentoonstelling

Tentoonstelling_datering

1999/2000

Organisator_primair

deSingel

Organisator_partners

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Deelnemende architecten

Stéphane Beel; Wim Cuyvers; Guy Châtel; Xaveer De Geyter; Marc
de Kooning; Ronny De Meyer; Lut Prims; Willem Jan Neutelings; Paul
Robbrecht & Hilde Daem; Erik Van Belleghem; Marie-José Van Hee

Productie_VrijeBeschrijving

Een reizende tentoonstelling, tentoongesteld in Le Magasin
Grenoble 1999, Academica Belgica, Rome 2000, Biënnale Venetië
2000, deSingel Antwerpen 2000.
‘Homeward. Hedendaagse architectuur in Vlaanderen’, een opdracht
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, vertaalt de wens
om een aantal algemene uitspraken te formuleren over de Vlaamse
architectuur van de afgelopen tien jaar. Dit impliceert een andere
manier van selecteren dan tot nog toe gebeurde in onze ‘one man’tentoonstellingen. Negen gebouwen en één stedenbouwkundig
ontwerp tonen aan hoe de ontwerper op een zelfbewuste manier de
specifieke condities van de Vlaamse context in het ontwerp
verwerkt. Die context behelst zowel de morfologie van het
landschap, de specifieke sites langs linten en in verkavelingen én de
socio-economische factoren. Een poging om nieuwe paradigma’s te
ontwikkelen en het architectuurdebat te heroriënteren.

Tentoonstelling_scenograaf

Eric Vandaele; Terenja van Dijk

Productie_Opmerkingen

tentoonstelling in deSingel 2000-11-07/2000-12-17. De
tentoonstelling staat in het dossier bekend als 'Home-bound'

TABEL ARCHIEFBESTANDDEEL
Velden

Voorbeeldrecord

Referentienummer

BE/241950/architectuur/001

Dossier_titel

Dossier van tentoonstelling Homeward Contemporary architecture
in flanders 1984-1998/ Hedendaagse architectuur in Vlaanderen

Niveau

Dossier

Datering

1996/2000

Omvang_medium

6 dozen + 1 omslag + 2 videotapes + 2 doosjes met dia's + 1 doos
met cd-roms

Media_gestructureerd

Fotokopies; prints; faxen; handgeschreven nota's; foto's; dia's; cdroms; videotapes

Archiefvormer

deSingel

Inhoudsbeschrijving

Bevat stukken over de productie van de tentoonstelling
(persdossier; benodigdheden en inrichting van de expositie;
brochures; teksten, vertalingen, illustraties, statistieken en
proefdruk catalogus; geraadpleegde literatuur voor de productie
van de catalogus; correspondentie omtrent catalogus; statements
flyer; portfolio's (CV's + enkele ontwerpplannen) van deelnemende
architecten; correspondentie en financiën van de herneming van
de tentoonstelling in het buitenland (Buenos Aires; Malta,
Grenoble, Plymouth, Sao Paulo, Rome, Venetië); algemene
financiën; contracten; correspondentie met architecten en Vlaamse
Gemeenschap; vergaderingsverslagen). Bevat ook stukken over de
productie van de herneming op de Biënnale van Venetië
(beeldmateriaal; correspondentie; teksten catalogus;
benodigdheden expositie; financiën) + stukken over de productie
van de herneming in Rome (financien; correspondentie);
moederbanden nr 2642; beeldmateriaal; scans van
illustratiemateriaal voor catalogus

Oorspronkelijke beschrijving

Homeward reisexpo; Homeward Grenoble 1999; Homeward Boek;
homeward productie 1999; homeward reizen, financien, productie
1999; Homeward dossier Rome, Venetië

Fysieke kenmerken
Plaatscode

xxx; yyy; zzz (wordt niet gepubliceerd)

Opmerkingen
Tentoonstelling_titel

Homeward, Contemporary Architecture in Flanders

Tentoonstelling_Code

TENT-001

digitaal materiaal

data\Architectuur_deSingel\Externe_taken\Expos\1998_1999\06_
Homeward;
data\Architectuur_deSingel\Externe_taken\Expos\1999_2000\05_
Homeward_deSingel;
data\Architectuur_deSingel\Externe_taken\Expos\2000_2001\01_
Homeward;
data\Architectuur_deSingel\Externe_taken\Expos\2001_2002\01_
Homeward_Buenos_Aires;
data\Architectuur_deSingel\Externe_taken\Expos\2001_2002\02_
Homeward_Sarajevo;
data\Architectuur_deSingel\Externe_taken\Expos\2002_2003\01_
Homeward_Malta

