Persbericht

STOELEN VAN ARCHITECTEN
Van Horta tot Kaisin
Tentoonstelling van 9 tot 30 september 2007
door de Archives d’Architecture Moderne
in de Fondation pour l’Architecture
voor Design September 2007
Ter gelegenheid van DESIGN SEPTEMBER 2007 in Brussel, hebben de Archives
d’Architecture Moderne ervoor gekozen om een tiental stoelen uit hun collectie
tentoon te stellen. Van Victor Horta tot Charles Kaisin, de getoonde selectie laat toe
om enkele belangrijke voorbeelden van de stijlevolutie vanaf de Art Nouveau tot de
jaren ’90 aan te tonen.
De overgang naar de 20ste eeuw wordt geïllustreerd aan de hand van de stoelen van
twee symboolfiguren van de Art Nouveau, de architecten Victor Horta en Paul
Hankar.
Om de verschillende facetten van het modernisme te illustreren, tonen we stoelen
van de architecten Victor Bourgeois, Louis-Herman De Koninck en Huib Hoste, die
behoren tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de beweging in België en de
meubelontwerpers Marcel-Louis Baugniet en Maurice Gaspard.
Meteen na de Tweede Wereldoorlog bedenkt Antoine Pompe een plooistoel die
getuigt van zijn steeds aanhoudende interesse voor het rationele meubel en de
ambachten, terwijl Arne Jacobsen en Willy Van der Meeren uitblinken in de stijl van
de jaren ’50.
De Team Zoo-stoel, van het gelijknamige Japanse architectenbureau, behoort tot de
organische design- en architectuurbeweging, terwijl de stoel met pure lijn en sober
design van Maarten Van Severen ons terugbrengt naar de gedematerialiseerde stijl
van de jaren ’90. De “Hairy Chair” van Charles Kaisin ligt op de grens tussen zitplaats
en sculptuur, heeft een speelse noot en is uit gerecycleerd materiaal vervaardigd.
Naast dertien stoelen worden vijftien fraaie tekeningen van stoelen voorgesteld
waaronder projecten, al dan niet uitgevoerd, van o.a. Baugniet, De Koninck, Lucien
François en Antoine Pompe.
Een CD-Rom met afbeeldingen is beschikbaar.

INFO
Tentoonstelling
Fondation pour l’Architecture (1ste verdiep)
Kluisstraat 55
1050 Brussel
www.fondationpourlarchitecture.be
www.designseptember.be
info@fondationpourlarchitecture.be

Onder leiding van
Liliane Liesens
Archives d’Architecture Moderne
Kluisstraat 55
1050 Brussel

Data
Tentoonstelling van 9 tot 30 september 2007
Open van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 18:00u
Gesloten op maandag
Ingang gratis
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