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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 tussen de 
3 en 4 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.

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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PLANT FEVER. Naar een plant-gericht design

18 oktober 2020 > 07 maart 2021

Een project van studio d-o-t-s geproduceerd door de CID in Grand-Hornu.
Een tentoonstelling over het verborgen potentieel van planten.

Eeuwenlang heeft onze inherente vervreemding van de natuur ons 
ervan weerhouden om het potentieel van planten als meer dan 
eenvoudige materialen of decoratieve objecten werkelijk te begrijpen. 

De voorbije jaren hebben nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen 
en filosofische benaderingen onze relatie met en planten echter een 
nieuwe vorm gegeven. Het dualisme tussen mens en natuur, dat zo 
sterk geworteld is in het westerse denken, werd in vraag gesteld. In 
navolging van het geloof van de Amerikaanse ecoloog Ian Baldwin 
dat "we moeten proberen te denken als planten", gingen ontwerpers, 
wetenschappers en ingenieurs zich verdiepen in de structuren en het 
gedrag van planten. Ze werden onze bondgenoten om oplossingen te 
ontwikkelen voor huidige en toekomstige milieu- en sociale problemen. 

Plant Fever wil de toekomst van het design te bekijken vanuit 
dit nieuwe plantaardige perspectief, waarbij we van een design 
waarin de mens centraal staat evolueren naar fyto-design waarin 
de plantenwereld centraal staat. Gaande van producten en 
modeartikelen tot materiaalonderzoek, open-source toestellen en 
opkomende technologieën, onderzoekt een selectie van ongeveer 50 
tentoonstellingsstukken - die het werk van creatievelingen uit meer 
dan 20 landen vertegenwoordigen - begrippen als plantenblindheid, 
eco-feminisme, bosbouw, biomimicry en upcycling, maar ook 
postkolonialisme en culturele landschappen. 

Plant Fever is opgevat als een militante expositie, en is niet bang om 
een standpunt in te nemen, kritische vragen te stellen, om nieuwe 
radicale perspectieven te vragen, en het publiek te betrekken bij een 
positief, inspirerend en constructief gesprek. 

Parallel aan de fysieke ruimte van het museum zal ook het opzet van 
de tentoonstelling verder worden ontwikkeld via een begeleidend 
webplatform en een speciaal programma voor conferenties en 
workshops.
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Exhibition views

© foto Tim Van De Velde
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IN THE AGE OF POST-DROUGHT 

14 maart 2021 > 25 juli 2021

Waterschaarste brengt nieuwe, complexe uitdagingen met zich mee. 
Zonder water is het merendeel van leven op aarde onmogelijk. De 
natuur en al het leven ondervindt al in hoge mate schade in gebieden 
waar watertekorten toeslaan; plant- en diersoorten sterven uit en 
de leefomgeving wordt volledig uitgehold. De keten is uit balans en 
vormt een gevaar voor alle organische levensvormen en -bronnen. 
Het World Economic Forum stelde vorig jaar dat waterschaarste wordt 
gezien als het grootste risico voor mondiale ontwikkeling en volgens 
het World Resources Institute hebben reeds 37 landen te maken met 
een instabiele zoetwatervoorziening. Een andere grote bedreiging 
is de stijgende zeespiegel die lager gelegen land in gevaar brengt. 
Er is op grote schaal sprake van watervervuiling, wateroverlast en 
waterschaarste. De droge zomer van 2018 op het noordelijk halfrond, is 
één van de kenmerken van een nieuw tijdperk met extremen waarop we 
moeten anticiperen. 

Voor de mens en natuur wordt het voor handen hebben van water 
minder vanzelfsprekend met degroeiende wereldbevolking, de 
toenemende levensstandaard en door klimaatverandering. De 
waterkringloop is een verzameling verbonden, natuurlijke processen die 
water door het systeem van de aarde verdeelt in cyclische patronen; 
wolken, planten, bomen, grond-, meer- en zeewater spelen allen een 
rol in de waterkringloop, diens verdeling en consumptie. Landbouw, 
industriële processen, mobiliteit, riolering, waterconsumptie en 
afvalproductie – de som aan menselijke activiteitenontwricht de 
waterkringloop en haalt de kwaliteit naarbeneden. 

In the Age of Post-Drought is een verkenning naar hoe klein- en 
grootschalig ontwerp, artistieke en (bio)technologische en hybride 
methoden kunnen bijdragen aan de wereldwijde waterproblematiek. 
Deze problematiek wordt binnen de programma’s benaderd vanuit de 
waterschaarste, watervervuiling, wateroverlast en het terugdringen van 
oprukkende verwoestijning.
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Shneel Malik, Dr. Brenda Parker, Prof. 
Marcos Cruz Bio-Integrated Design Lab, 
Bartlett School of Architecture
Indus, 2018-2020 

© foto Shneel Malik

Marco Barotti
Clams, 2019 

© foto Marco Barotti

Studio SWAY / Shaakira Jassat 
Aquatecture, 2019

© foto Angeline Swinkels
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MOEDER AARDE.  
Kaspar Hamacher, de man van hout

27 juni > 26 september 2021

Kaspar Hamacher, Eupen (BE) 1981, is een unieke designfiguur uit Zuid-
België. Hij richt zich resoluut op fysiek en ambachtelijk werk met hout, 
eerder dan op conceptueel design. Hij voelt zich, zoals hij zelf zegt, 
meer een ambachtsman dan een ontwerper. 

Verbrand, gespleten, uitgehold, geklopt, gesneden, reageert het hout 
op de verschillende behandelingen afhankelijk van de omstandigheden. 
De werkwijze van Hamacher resulteert in unieke en persoonlijke 
stukken. Het is design met een diepere betekenis: met een ziel. Voorbij 
het object zelf, voorbij de handeling die fysiek met het hout wordt 
uitgevoerd, zit er een vorm van spiritualiteit in het werk van Hamacher. 

Van jongs af aan kreeg hij een opleiding aan een Steiner school, waar 
vertrouwen en enthousiasme de drijvende krachten zijn achter het 
leren, eerder dan angst en competitie. Hij wijdt zich aan het ontwikkelen 
van een diepe relatie tussen de mens en de natuur. 

Het CID geeft hem zijn eerste monografische museumtentoonstelling. 
Een grote installatie zal het magasin aux foins vullen met emoties 
die ontstaan temidden de natuur in contact met het bos en als 
eerbetoon aan Moeder Aarde. In een zaal worden verschillende werken 
gepresenteerd die representatief zijn voor zijn methodes, zijn onderzoek 
en zijn evolutie. Buiten nodigen installaties en een werk in uitvoering het 
publiek uit om fysiek in contact te komen met zijn werk. Een uitgebreid 
programma van nevenactiviteiten zal het publiek toelaten om tot de 
kern van de zaak door te dringen, in de geest van Peter Wohlleben's 
Waldacademie.
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Kaspar Hamacher
Burning balls

© fotos Jo Magrean
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COSMOS

24 oktober 2021 > 27 februari 2022 

Curator : Marie Pok
In samenwerking met Thomas Hertog

Zwarte gaten, donkere materie, nevels, exoplaneten, 
zwaartekrachtgolven, oerknal, multivers... De ontelbare kosmische 
objecten en fenomenen die ons Universum vormgeven zijn 
inspiratiebronnen in de literatuur, muziek, beeldende kunst en de 
levende kunsten... Design is geen uitzondering op deze fascinatie.  

Sinds het begin van de mensheid is het Universum een bron van 
eindeloze verwondering geweest. Wat is onze plaats in deze immense 
uitgestrektheid van de ruimte, van 13,8 miljard lichtjaar? Hoe vond 
de kosmische evolutie plaats? Zijn we alleen? Waarom bestaat het 
Universum? 

De tentoonstelling Cosmos toont het werk van ontwerpers die op 
conceptuele, technisch of poëtische wijze de architectuur van het 
Universum en de verborgen wetten van de fysica die het Universum 
beheersen, in vraag hebben gesteld. Van Einsteins algemene relativiteit 
tot de kwantumtheorie, van de zwaartekracht tot de aard van ruimte 
en tijd, van micro tot macro, het moderne beeld van de kosmos wordt 
belichaamd in verschillende ontwerpen of architectonische projecten 
die ons veel verder brengen dan deze wetenschappelijke wortels, wat 
getuigt van zijn mysteries en schoonheid.  
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Zwart gat in het centrum van de 
melkweg Messier 87
 
© foto Event Horizon Telescope



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
Rizom is het zesde project van Chef  
Sang Hoon Degeimbre.
Dit restaurant, gelegen in het hart 
van de Grand-Hornu, biedt een 
keuken die verschillende culturen laat 
samensmelten. Daarnaast biedt Rizom 
ook een nieuwe fastfoodservice in de 
cafetaria, die onlangs werd omgebouwd 
door designer 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.
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