EUtopia - Mogelijkheid van een eiland
Tentoonstelling
20.10.2016 tot 17.01.2017
Stad en Architectuur / M - Museum Leuven
In de tentoonstelling EUtopia – Mogelijkheid van een eiland bevragen vijf toonaangevende
bureaus de architecturale utopie. Office Kersten Geers David Van Severen, JDS Architects,
noAarchitecten, Camiel Van Noten / Maxime Peeters / Wouter Van der Hallen en LAb[au] zorgen
elk voor een intrigerende installatie waarin ze de zoektocht naar de utopie verderzetten.
Hoe kan het utopische denken vandaag nog relevant zijn?
Moet goede architectuur niet een beetje utopisch zijn?
Het boek Utopia van Thomas More staat aan het begin van een lange traditie van utopisch denken
over architectuur en samenleving. Hoewel de utopie niet streeft naar realisatie – de ideale stad
bestaat slechts op papier – is ze een van de meest doeltreffende instrumenten om de maatschappij
in vraag te stellen en nieuwe ideeën ingang te doen vinden.
Thomas More situeert Utopia op een eiland. Die figuur is niet toevallig gekozen. Het eiland verbeeldt
een samenleving die haar identiteit wil beschermen tegen invloeden van buitenaf. EUtopia –
Mogelijkheid van een eiland stelt de vraag naar het kritische vermogen van de utopie en naar de
architectuur als utopische praktijk. Hoe kan het utopische denken vandaag nog relevant zijn? Kunnen
we de utopie nog situeren op een ongerept eiland? Hoe zou een utopie er uitzien die zich opent voor
het andere en het vreemde? En moet goede architectuur niet een beetje utopisch zijn?
Het vijfhonderd jaar oude Utopia bevat een aantal motieven die vandaag nog altijd actueel zijn, zoals
de relatie tussen grens en identiteit, het debat over toezicht en privacy in de publieke ruimte, de
wervende kracht van collectiviteit of de uitbreiding van de ideale stad. Vier architectenteams en een
kunstenaarscollectief gaan aan de slag met deze thema’s en ontwerpen het fictieve eiland EUtopia.
De utopische ontwerpen in de tentoonstelling vertrekken van het boek van Thomas More. Curatoren
Joeri De Bruyn en Ward Verbakel vroegen aan architecten Office Kersten Geers David Van Severen,
JDS Architects, noAarchitecten, het kunstenaarscollectief Camiel Van Noten / Maxime Peeters /
Wouter Van der Hallen en het multidisciplinaire bureau LAb[au] om de prangende vragen uit het
historische boek in een frêle installatie te vatten. EUtopia is papieren architectuur: alle installaties
zijn dan ook uitgevoerd in papier en ijle materialen.
ONTWERPERS: Office Kersten Geers David Van Severen / JDS Architects, noAarchitecten / Camiel Van Noten, Maxime
Peeters, Wouter Van der Hallen / LAb[au]
CURATOREN: Joeri De Bruyn (Public Space) & Ward Verbakel (plusoffice architects).
SCENOGRAFIE: plusoffice architects / GRAFIEK: Rene Tichelaar, Anagramme
ORGANISATIE: Stad en Architectuur vzw i.s.m. M – Museum Leuven
WETENSCHAPPELIJK COMITE: Maarten Delbeke, Nel Janssens, Katrien Vandermarliere, Luc Verpoest, Pieter Walraet /
ACADEMISCH ADVIES: Maarten Van Acker

Debat EUtopia
20.10.2016, 20u
M – Museum Leuven
De curatoren en deelnemende ontwerpers gaan in discussie over de uitdaging van de architectuurutopie. Hoe kan het utopische denken vandaag nog relevant zijn? Moet goede architectuur niet een
beetje utopisch zijn?
PANEL: Joeri De Bruyn & Ward Verbakel (curatoren), ontwerpers: Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen),
Julien De Smedt (JDS Architects), An Fonteyne (noAarchitecten), Els Vermang (LA[bau]), Camiel Van Noten. Moderator:
Hilde Heynen (KU Leuven)
Inschrijven via mail: inschrijvingen@stadenarchitectuur.be

M - Museum Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven
TICKETS: www.utopialeuven.be, www.mleuven.be
INFO: www.stadenarchitectuur.be | www.mleuven.be | info@stadenarchitectuur.be | t 016 22 22 39
RONDLEIDINGEN: reservatie bezoekm@leuven.be of 016 27 29 29
DO-WORKSHOPS voor kinderen: tweedaagse creatieve workshop tijdens de herst- en kerstvakantie waarin kinderen
worden ondergedompeld in de wondere wereld van de architectuur. Info www.stadenarchitectuur.be

AUDITORIUM 16/17 – 6 TOPIA
Lezingenreeks architectuur, stedenbouw & design
Stad en Architectuur / STUK
Naast de tentoonstelling EUtopia kadert ook de nieuwe editie AUDITORIUM van Stad en Architectuur
binnen het thema architectuurutopie.
do 27.10.2016
wo 30.11.2016
do 16.02.2017
do 23.02.2017
di 21.03.2017
do 20.04.2017

ASSEMBLE (GB) & STAVROS STAVRIDES (GR) / “Temporary Utopia”
IWAN BAAN (NL) & KUNLÉ ADEYEMI (NLÉ) (NG) / “People’s Utopia”
OLIVIA DE OLIVEIRA (BR) / “Modern Utopia”
FORENSIC ARCHITECTURE (GB) / “Anti-Utopia”
PETER EISENMAN (USA) & PIETERJAN GINCKELS (BE) / “Dystopia?”
RENZO MARTENS (NL) & DAVID GIANOTTEN (OMA) (NL) / “New Utopia”

ORGANISATIE: Stad en Architectuur vzw
CURATOREN: Czvek Rigby & Natural Born Architects
WAAR: Auditorium, Kunstencentrum STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven
TICKETS & INFO: www.stuk.be, www.stadenarchitectuur.be

PERSCONTACT
Dieter Van den Storm
Mobiel: +32 (0)479 65 64 96
dieter@dietervandenstorm.be
Kristel Putseys
Mobiel: +32 (0)479 27 77 84
kristel.putseys@stadenarchitectuur.be

