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Naast het behoud en de opwaardering van het industriële 
erfgoed van Grand-Hornu, worden er in het kader van het CID 
3 tentoonstellingen per jaar georganiseerd. Thematische 
tentoonstellingen behandelen actuele onderwerpen die de 
culturele en sociale fenomenen weerspiegelen die in het werk 
en onderzoek van nationale en internationale ontwerpers of 
architecten te zien zijn. Het CID besteedt bijzondere aandacht 
aan de ontwerpers van de Federatie Wallonië-Brussel, wanneer 
hun acties relevant zijn voor het thema. Daarnaast worden er ook 
monografische tentoonstellingen georganiseerd om een unieke 
en verdienstelijke praktijk onder de aandacht te brengen. De 
ontwerpers van de Federatie Wallonië-Brussel hebben altijd een 
prominente plaats gehad in dit programma. 

De 21e eeuw ondergaat vele omwentelingen. Op alle niveaus. 
Politiek, economisch, demografisch, sociaal, menselijk, cultureel, 
klimatologisch. De wereld kraakt, de maatschappij verandert. Als 
uitdrukking van de industrie en het menselijk denken weerspiegelt 
design onze levensstijl en zorgen. Het culturele belang ervan is gelegen 
in het feit dat het een samenleving op een bepaald moment onthult. 
Net als de archeologie weerspiegelt design de gewoonten en gebruiken, 
overtuigingen, technieken, veroveringen en de dagelijkse strijd van een 
beschaving. Naast dit vermogen om de wereld te bestuderen, is design 
ook een krachtig instrument voor overgang, voor transformatie.

Als waarnemer van de veranderingen in de geglobaliseerde wereld aan 
het begin van het derde millennium richt het CID haar aandacht op 
design dat zich richt op de problemen van zijn tijd. Verschillende assen 
staan centraal in de thema's van de tentoonstellingen: leefmilieu, 
vooruitziendheid en unieke praktijken.
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Studio Plastique
Out Of The Woods, 2018

© Foto Studio Plastique

Jesper Eriksson
Stool 018, Anthracite Coal, 2018 - 

© Foto Jesper Eriksson
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AU CHARBON! Voor een post-koolstof design

25 september 2022 > 9 januari 2023

Curator:  Giovanna Massoni met verantwoordelijke research Amandine David

40 jaar na de oprichting van Grand-Hornu Images als centrum voor innovatie 
en design, en tien jaar na de opname ervan op de Unesco-lijst, is Au Charbon! 
de eerste tentoonstelling die in Grand-Hornu wordt georganiseerd rond deze 
brandstof die tijdens de industriële revolutie een ommekeer teweegbracht.

Als levend archief van de mijnbouw in de regio is de site van Grand-Hornu een 
stadsproject, een uniek voorbeeld van functioneel urbanisme op het Europese 
continent gebouwd rond de aanwezigheid van steenkool in de bodem. Het 
mijnverleden van het gebied heeft zo een economische, culturele en politieke 
geschiedenis gesmeed die zich uitstrekt over verschillende generaties, zowel 
bij wie in de buurt woont als van ver komt, bij voormalige mijnwerkers als 
nieuwkomers, migranten of nakomelingen.

Steenkool is vandaag na aardolie nog steeds de belangrijkste energiebron van 
de mensheid. Het is de belangrijkste bron van elektriciteit, en de verbranding 
ervan is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO

2
-uitstoot van de 

planeet. Steenkool is een brandbaar sedimentgesteente, rijk aan koolstof, 
ontstaan uit de gedeeltelijke afbraak van plantaardig organisch materiaal. 
Hier vormt het de grondstof voor een symbolisch verhaal over design: van zijn 
industriële oorsprong tot de overgang naar het post-koolstof tijdperk.

Deze overgeëxploiteerde natuurlijke hulpbron is een proteïsch element dat 
een groot aantal problemen oproept, waarvan er enkele in de gepresenteerde 
projecten aan de orde zullen komen. Ontwerpers, architecten en beeldende 
kunstenaars nemen steenkool ter hand om scenario's te ontwikkelen die 
de migratie van arbeiders oproepen, artefacten waarin steenkool een edel 
materiaal is, gebaren die empathie opwekken voor het zware werk in de 
mijnen, werktuigen die de vorming van steenkool recreëren, objecten die 
nieuwe rituelen in gang zetten of nog materialen uit toekomstige alternatieve 
fasen van ontginning.

De bijeengebrachte stukken leiden zowel tot een vernietigende constatering 
als tot redenen voor hoop: design wordt een praktijk om de moderne 
hiërarchieën tussen mens en natuur te deconstrueren en de mens opnieuw in 
de humus te plaatsen, als zijnde zelf een stuk natuur.

De tentoonstelling Au Charbon! is opgevat als een transdisciplinair gesprek 
waarin herinneringen en technieken uit het verleden worden vermengd met de 
behoefte aan oplossingen voor de huidige noodsituatie. Steenkool wordt een 
bron voor het genereren van polyfone en duurzame verhalen.



MICHELE DE LUCCHI 
Futuro Gentile - Een beminnelijke toekomst
12.02.2023 > 27.08.2023

Van 12 februari tot 27 augustus presenteert het CID - Grand-Hornu een 
tentoonstelling van bijna 1200 m2 gewijd aan het werk van Michele De 
Lucchi en zijn multidisciplinaire studio AMDL CIRCLE (bekend onder de 
naam Circle), die internationaal bekend staat om zijn humanistische 
benadering van design. Het 30-koppige team van verschillende generaties 
legt zich toe op architectuur, interieur- en productontwerp, grafisch 
ontwerp en installaties.

Voor deze tentoonstelling werpt Michele De Lucchi's Cirkel een licht op de 
"humanistische" benadering van zijn projecten, waarin de voortdurende 
evolutie van de menselijke behoeften centraal staat. De tentoonstelling 
bestaat uit twee trajecten die gelijktijdig en complementair verlopen van 
experiment naar ontwerp en van visionair naar architectuur. Wij leven in 
een tijd van grote veranderingen, aangedreven door wetenschappelijke 
ontdekkingen en technologische vooruitgang. Ondanks deze fenomenale 
evolutie blijft onze visie op de toekomst somber en droevig. Circle is van 
mening dat het noodzakelijk is een meer zelfbewuste verbeelding in de 
menselijke vermogens te introduceren en wil dynamisch reageren op de 
steeds complexere uitdagingen van de mensheid.

Voor de gelegenheid worden uitzonderlijk vijf maquettes en een selectie 
van originele tekeningen tentoongesteld, die het verhaal vertellen van 
de Abitazioni Verticali (Verticale Woningen), provocerende architecturen 
die voortkwamen uit de afstudeerscriptie van Michele De Lucchi aan de 
Faculteit voor Architectuur in Firenze in 1975.

De experimentele designobjecten van Produzione Privata, tentoongesteld 
in het  Hooimagazijn, en de visionaire architecturen van de Earth Stations, 
verteld door middel van video's en maquettes in de Paardenstallen , 
zijn allemaal scenario's verbeeld door Circle, waarin de moderne mens 
evolueert, op zoek naar nieuwe ideeën en een beter begrip van zijn 
ambities, met het nodige respect voor de planeet en andere menselijke 
wezens.

Bamboo Station, 
Earth Stations Many Hands, 2019

© Image: Filippo bolognese images

Benedetto, rovere naturale, 2007

© Foto Michele De Lucchi
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HOME MADE
Creëren, Produceren, Wonen
01.10.2023 > 11.02.2024

Curators : Chloé Braunstein-Kriegel and Fabien Petiot 
Scenography: Sam Baron

Voor deze tentoonstelling, die design op quasi-antropologische 

wijze nauw verbindt met de evolutie van onze leefomgeving, wordt 

een selectie van internationale ontwerpers en collectieve projecten 

vermengd met een verzameling ervaringen, getuigenissen en 

voorwerpen. Er is een wisselwerking tussen de verschillende tijdperken 

en geografieën om de creativiteit die in deze nieuwe woon- en 

werkomgevingen werkzaam is beter te begrijpen en om de toekomstige 

ontwikkeling ervan op een toekomstgerichte manier te bekijken. De 

route van de bezoeker voert langs vier soorten schaal en omgeving: de 

werkplaats, de flat, het gebouw, en tenslotte de wijk / stad / regio.

De huiselijke ruimte is een experimentele plaats op zich, een "levende 

machine" waarvoor Covid 19 een nieuwe bladzijde is gaan schrijven. 

Dit is dan ook een gelegenheid om terug te blikken op de recente 

omwentelingen die het huis veranderen in een verkorte versie van 

de buitenwereld, en om na te denken over de nieuwe wegen die de 

ontwerpers, makers, architecten en scheppers van vandaag kunnen 

inslaan.

Thuiswerken is inderdaad wijdverbreid. Van de oude "kamerheren" tot de 

generatie van de Makers, verwijst het ons onvermijdelijk naar de relatie 

tussen een tijdperk en de productie ervan, maar ook tussen voorwerpen 

en hun plaatsen van fabricage en creatie. Zelfbouw, zelf geproduceerde 

en soms herverdeelde energie, of zelfs overlevingsdrang, actualiseren 

het “huisgemaakte" van vandaag.

Deze fenomenen vertellen ons ook over de veralgemening van de 

digitale technologie, met name door 3D-printing, de vernieuwing van de 

oude industriële en productiemarges van steden, en de huisvestings- 

en milieucrisis. Het is in deze context dat disciplines zichzelf 

momenteel opnieuw uitvinden, vaak met de ambachtelijke industrie als 

model en gebruik makend van haar produktiewijzen.

Studio Makking&Bey,
Prototype Work at Home for Proofflab

© Image: Studio Makking&Bey

Erwan Bouroullec,
Stool

© Foto : Erwan Bouroullec
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PARTNERS

De vzw CID - centrum voor innovatie en design in Grand-Hornu is gesubsidieerd door  
de Provincie Henegouwen.
Met de steun van Federatie Wallonië-Brussel - sectie beeldende kunsten.

CID - CENTRUM VOOR INNOVATIE EN 
DESIGN in Grand-Hornu  
Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise 82 
B-7301 Hornu

T: +32 (0)65 65 21 21
F: +32 (0)65 61 38 97
info.cid@grand-hornu.be

www.cid-grand-hornu.be  
www.facebook.com/cidgrandhornu
________ 

VOORZITTER 
Fabienne Capot

DIRECTRICE  
Marie Pok 
________ 

COMMUNICATIEDIENST
Massimo Di Emidio 
+32 (0)65 61 39 11 
massimo.di_emidio@hainaut.be

PERSCONTACT
Sophie Carrée PR
photo : sophiecarree.be/press
+32 2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com

OPENINGSUREN 
Dagelijks van 10 tot 18 uur, behalve op 
maandag.
De site van Grand-Hornu is gesloten op 
24, 25, 31 december en 01 januari. 

Gratis geleide bezoeken voor individuele 
bezoekers 
- van dinsdag tot zaterdag om 11 uur voor 
de historische site, om 14 uur voor de 
hedendaagse kunstententoonstelling 
(behalve op zaterdag), om 15:30 uur voor 
de designtentoonstelling,
- Zondag om 11 en 14 uur voor de heden-
daagse kunstententoonstelling, om 15.00 
uur voor de historische site, om 16.30 uur 
voor de designtentoonstelling.

De administratieve dienst is op  
werkdagen bereikbaar van
8u00 tot 16u30. 
________

TOEGANGSPRIJS
 — Combiticket Site du Grand-Hornu / 

CID / MACS: 10 €
 — Reductietarief: 2 of 6 €
 — Groepstarief (minimum 15 pers.): 6 €
 — Schoolgroepen: 2 €
 — Gratis voor kinderen onder 6 jaar
 — Gratis toegang de eerste zondag van 

de maand
 — Gratis rondleiding van dinsdag tot 

vrijdag om 15.30, zaterdag om 11.00 
en 15.30, zondag om 15.00 en 16.30

 — Audio-gids om de historische site te 
ontdekken (FR / NL / DUITS / ENG / IT 
/ SP): 3 € 

RESERVATIES
Advance reservation required for guided 
tours (by appointment) of exhibitions and/
or historic site (FR / DUTCH / GERMAN / 
ENGL). 
+32 (0)65 61 39 02 
reservations@grand-hornu.be 
________

RESTAURATIE
Het restaurant Rizom wordt geleid 
door Olivier Devriendt, voormalig 
ondercommandant van Sang Hoon 
Degeimbre in L'Air du Temps, en biedt 
een interculturele keuken. Bovendien 
biedt Rizom ook een nieuwe fast-food 
service in de cafetaria, die onlangs is 
omgebouwd door ontwerper Benoît 
Deneufbourg. 

info@rizom-restaurant.be
www.rizom-restaurant.be
+32 (0)65 61 38 76
________

De vzw CID - centrum voor innovatie en 
design in Grand-Hornu is gesubsidieerd 
door de Provincie Henegouwen.
Met de steun van Federatie Wallonië-
Brussel - sectie beeldende kunsten.

Ambasciata d’Italia
Bruxelles




