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INTRODUCTION Zo ontstonden deze immense steenkoollagen, die echter door overmatig 
gebruik in minder dan drie eeuwen uitgeput zullen zijn, als de nijvere  
volkeren niet opletten1 

Jules Verne

Tien jaar na het opnemen van Le Grand-Hornu op de werelderfgoedlijst van 
de UNESCO is Au Charbon! de eerste tentoonstelling die wordt georgani-
seerd rond deze brandstof die tijdens de industriële revolutie een onom-
keerbare omwenteling teweegbracht.

De site van Grand-Hornu, een levend archief van de mijnbouweconomie 
van de regio, is een stadsproject, een uniek voorbeeld van functionele 
stadsplanning op het Europese continent, gebouwd rond de aanwezig-
heid van steenkool in de bodem. Het mijnverleden van het gebied heeft 
een economische, culturele en politieke geschiedenis gesmeed die zich 
uitstrekt over verschillende generaties van mensen die dichtbij wonen of 
van ver komen, voormalige mijnwerkers of nieuwkomers, migranten of 
afstammelingen.

Steenkool is na aardolie nog steeds de belangrijkste energiebron van de 
mensheid, de belangrijkste bron van elektriciteit, en de verbranding ervan 
is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot van de planeet. 
Steenkool is een brandbaar sedimentgesteente, rijk aan koolstof, ontstaan 
uit de gedeeltelijke afbraak van plantaardig organisch materiaal, en het 
vormt hier de grondstof voor een symbolisch verhaal over design: van zijn 
industriële oorsprong tot de energietransitie in het post-koolstof tijdperk.

Deze overgeëxploiteerde natuurlijke hulpbron is een proteïsch element 
dat een groot aantal problemen oproept, waarvan er enkele in de gepre-
senteerde projecten aan de orde zullen komen. Ontwerpers, architecten, 
illustratoren en beeldende kunstenaars hanteren steenkool 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 recreë-
ren, objecten die nieuwe rituelen in gang zetten of materialen uit toekom-
stige alternatieve ontginningsfasen.

De bijeengebrachte stukken confronteren ons zowel met een vernietigende 
stand van zaken als met redenen voor hoop: design wordt een praktijk om 
de hiërarchieën te deconstrueren die de moderniteit optrok tussen mens 
en natuur en om de mens opnieuw volop 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.

1 Jules Verne, Journey to the Centre of the Earth,
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We begrijpen alleen wat we transformeren. (Bertolt Brecht)

Design en, meer in het algemeen, onderzoek, de creatieve en prospec-
tieve daad, is de rode draad. Het gaat hier niet om het object (de vorm, de 
functie) maar om de artefacten die het resultaat zijn van een "reis naar 
het centrum van het object": hun natuurlijkheid, hun vermogen om herin-
neringen te vertalen en met het geheugen in dialoog te gaan; hun lokale 
intelligentie; hun vermogen om verhalen te produceren en geschiedenis te 
maken; of om ons te verplaatsen in een imaginaire toekomst. 

Au charbon! introduceert de waarden die essentieel zijn voor een creatief 
milieu dat in een overgangsfase zit. Ontwerpers, architecten en kunste-
naars stellen vragen bij het gebruik van en experimenteren met de circu-
laire transformatie van hulpbronnen. Zij vinden nieuwe productiemethoden 
uit, gaande van niet-invasieve ontginning tot voorzichtige manipulatie van 
materialen om het effect ervan op het milieu te kennen, te beheersen en te 
minimaliseren. Deze houdingen bepalen een post-koolstoflandschap dat 
bezaaid is met technische, culturele, politieke en ecologische instrumen-
ten die in staat zijn onze toekomst te regenereren.

Het materiaal waar we het hier over hebben is, zoals Tim Ingold zou zeg-
gen, zowel affectief als substantieel, existentieel en essentieel. Het mate-
riaal steenkool bestaat in vele vormen: houtskool als resultaat van vuur en 
van een voorouderlijke praktijk van verwarmen, koken, tekenen, zuiveren; 
houtskool als resultaat van branden veroorzaakt door klimaatverandering 
of criminele belangen; koolstof als bestanddeel van het landschap, na-
tuurlijke humus en architectuur, van terrils tot industriële archeologie; en 
ten slotte steenkool als fossiele brandstof, waarvan de winning en exploi-
tatie door de mens een van de grootste oorzaken van de klimaatcrisis is.

Design wordt hier de verteller en acteur van een onderling verbonden en 
multidisciplinair systeem van gebaren, waarden en knowhow die graven in 
het verre of dramatisch recente verleden, in het geheugen van de biosfeer, 

de mens en de natuur, om te begrijpen alvorens te transformeren.

De tentoonstelling bestaat uit tien hoofdstukken waarin het werk van ont-
werpers, architecten en kunstenaars wordt gepresenteerd.

HOOFDSTUK 1 - Het nieuwe design

Design, achterkleinzoon van de industriële revolutie en de politiek van 
mijnbouw, zet nu vraagtekens bij de beginselen van economische groei die 
haar hebben voortgebracht. Er is dringend behoefte aan een paradigma-
verschuiving om de mens opnieuw  in de cyclus van het leven te plaatsen 
en de niet-lineariteit en de onvolmaakte schoonheid ervan te omarmen.  

Maarten Baas, Nederland.

Een icoon van de 20e eeuwse vormgeving heet de bezoekers welkom: de 
Red Blue Chair van Gerrit Rietveld. Ontwerper Maarten Baas transformeert 
dit "mooie object" door het te verbranden. Door het vuur vernietigt en be-
waart hij deze stoel, die zijn perfecte vorm en zijn primaire kleuren verliest. 
Door de duurzaamheid van design op deze manier in vraag te stellen, 
brengt hij hout terug naar zijn status als grondstof, een kwetsbare natuur-
lijke hulpbron.

HOOFDSTUK 2 - Landschappen 

Koolstof kan worden verkregen door verbranding (houtskool) of worden ge-
vormd door de sedimentatie van organisch materiaal, een proces dat 350 
miljoen jaar in beslag neemt. De aanwezigheid ervan in de bodem van de 
regio heeft de geschiedenis van Grand-Hornu en zijn landschap gevormd 
en is het uitgangspunt van deze tentoonstelling. Als onzichtbaar deel van 
het landschap heeft de ontginning ervan geografische, sociale en culturele 
transformaties teweeggebracht.

Ulrike Mohr, Duitsland.

Ulrike Mohr verzamelt stukken hout, verbrandt ze en hangt ze vervolgens 
in de ruimte op om landschappen van verkoolde tekens te creëren. De 
kunstenaar neemt een van de eerste gebaren van de beschaving ter hand, 
namelijk het verbranden van hout en vervolgens het markeren van de 
omgeving.

Laetitia Bica, België. 

De kunstenaar heeft een poëtisch verslag gemaakt over de terrils van 
Noord-Frankrijk en vooral over de gele hoornpapaver, een plant die in-
heems is in de dorre gronden van het Middellandse-Zeegebied en die 
gemigreerd is naar, en zich vermenigvuldigd heeft op, dit nieuwe grondge-
bied. Naar het voorbeeld van de arbeiders die, vrijwillig of gedwongen, in de 
steenkoolmijnen zijn komen werken.

Aequo Design, Frankrijk. 

De serie vazen is geïnspireerd op de terrils, de kegelvormige bulten die de 
bovengrond van de mijnlandschappen van Frankrijk en België markeren.

DE TENTOONSTELLING
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Luke Fuller, Verenigd Koninkrijk. 

De ontwerper liet zich inspireren door de geologische opbouw van de land-
schappen van Wales om een uniek keramisch werkproces te ontwikkelen. 
Door zijn verbeelding te combineren met de realiteit van het materiaal, 
creëert hij stukken die de gelaagdheid van de bodem, het industriële en 
organische geheugen ervan nabootsen.

Studio Khorram-Ricatte, Frankrijk. 

De Davy-lamp was de veiligheidslamp die vanaf het begin van de 19e eeuw 
in de mijnen werd gebruikt. Khorram-Ricatte baseerde zijn ontwerp op dit 
iconische mijnsilhouet om de Lueur kaarsenpot te creëren.

HOOFDSTUK 3 - Begrijpen

Ontwerpers, kunstenaars en ambachtslieden produceren kennis door met 
het materiaal te werken. Ze ontginnen het, snijden het, verhitten het. Zij 
transformeren het. Niet om een afgewerkt product te maken, maar door het 
te bevragen over de mogelijkheden van minder vervuilende productiewijzen 
en over onze verhouding tot dit materiaal. 

Philipp Weber, Duitsland.

Philipp Weber, kleinzoon van een mijnwerker, ontwikkelt een technisch on-
derzoek om steenkool om te zetten in cokes met een niet-vervuilend proces. 
De cokesoven die hij heeft ontwikkeld stelt hem in staat de fabricagefasen 
te deconstrueren en deze industriële praktijk opnieuw te positioneren in een 
ambachtelijke dimensie.  

Jesper Eriksson, Verenigd Koninkrijk. 

Steenkool veroorzaakt vervuiling doordat bij de verbranding ervan CO
2
 vrij-

komt. Jesper Eriksson bedenkt een alternatieve toekomst waarin dit mate-
riaal niet wordt verbrand, maar in zijn ruwe staat wordt gebruikt. Hij belicht 
de esthetische kwaliteiten ervan en opent nieuwe relaties tot steenkool en 
nieuwe ambachtelijke gebaren.

HOOFDSTUK 4 - Fossiliseren 

Steenkool werd enkele miljoenen jaren geleden gevormd uit planten en 
organisch materiaal. Het is het geheugen van de bodem, het fossiel van wat 
ooit leefde. Ontwerpers laten zich door deze natuurlijke processen inspireren 
om nieuwe technische processen en nieuwe verhalen te creëren.

Émile De Visscher, Frankrijk.

In het kader van zijn doctoraat aan het EnsadLab in Parijs ontwikkelt de 
ontwerper een snel fossilisatieproces waarbij organisch materiaal wordt 
omgezet in mineraal materiaal. Door materialen zoals papier of karton om te 
vormen tot steen, creëert hij fossielen van de hedendaagse wereld en nodigt 
hij andere designers uit om deze techniek over te nemen.

Jenna Kaës, Frankrijk.

Jenna Kaës past de versteningstechniek toe op gedrapeerd textiel om 
grafurnen te creëren die aan de patronen van sweatshirts doen denken.

Grégory Lacoua, Frankrijk.

Gregory Lacoua gebruikt de kwaliteiten van de verstening om het traditionele 
recyclageproces, dat de kwaliteiten van de materialen verarmt, om te keren. 
Hij verkrijgt een edel materiaal als marmer, terwijl hij de schade vermijdt die 
door de ontginning worden veroorzaakt. 

HOOFDSTUK 5 - Au Charbon ! 

In het Frans betekent de uitdrukking "aller au charbon" (naar de mijn gaan) 
een pijnlijke taak op zich nemen. Als symbool bij uitstek van de uitbuiting 
van de arbeiders liep de mijnwerker vooraan in de sociale bewegingen en in 
de eerste stakingsoptochten voor de rechten van arbeiders en de sociale 
verantwoordelijkheid van de industrie. De tentoonstelling vertelt op twee 
manieren het verhaal van de ontberingen van dit werk, van dagen in het 
donker doorgebracht en van lichamen onderworpen aan herhaalde, onmen-
selijke inspanningen.  

Sergio Salma, België/Duitsland.

Het stripverhaal Marcinelle 1956, geschreven en geïllustreerd door Sergio 
Salma, uitgegeven door Casterman in 2012, beschrijft sober, in zwart-wit, en 
weinig tekst, de ramp van de kolenmijn Le Bois du Cazier in Marcinelle (BE) 
die aan 262 mensen het leven kostte. Deze tragedie werd breed uitgemeten 
in de internationale pers en leidde tot een bewustwording van de arbeids-
omstandigheden van de mijnwerkers. 

Vivien Tauchmann, Duitsland.

Vivien Tauchmann zet dit werk van informatie en bewustwording voort. Door 
de routinehandelingen en de dagelijkse uitputting van de lichamen van de 
mijnwerkers te documenteren, verbindt zij het "verleden" met het "heden", 
het "hier" met het "daar": de uitbuiting van lichamen vanaf de 18e eeuw in 
de Borinage-regio tot de uitbuiting die vandaag plaatsvindt in de mijnen van 
de Democratische Republiek Congo. Haar choreografisch project, gebaseerd 
op de empathische herhaling van gebaren, zal de vorm aannemen van een 
participatieve performance bij de opening van de tentoonstelling.

HOOFDSTUK 6 - Zuiveren 

Het verbranden van steenkool vervuilt door de uitstoot van CO
2
. Actieve 

houtskool, verkregen uit hout of andere plantaardige bronnen, heeft daar-
entegen vele zuiverende toepassingen doordat het ongewenste moleculen 
kan binden; houtas heeft ook een reinigende kracht; de handeling van het 
verbranden kan het hout beschermen. Ontwerpers en kunstenaars maken 
gebruik van deze tegenstrijdige functionele en symbolische kwaliteiten om 
nieuwe toepassingen en regeneratieve rituelen te creëren. 
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Jeewi Lee, Zuid-Korea/Duitsland.

In 2018 legde een brand zeshonderd hectare van het alpenbos van Monte Serra 
in de as. Kunstenaar Jeewi Lee verzamelde deze asse, overblijfsel van het bos, 
om ze te integreren in de compositie van stukken zeep die de installatie Ashes 
to Ashes vormen. Met dit gebaar stelt Jeewi Lee de grote branden aan de kaak 
die meestal te wijten zijn aan menselijk handelen en creëert hij een zuiverend 
ritueel, het beginpunt van een nieuwe cyclus.

Senscommon (Laura Šilinska), Nederland x Uchino, Japan.

Laura Šilinska creëerde de collectie On journey op basis van een textiel dat is 
ontwikkeld door het Japanse bedrijf Uchino: een zacht materiaal dat bestaat uit 
een mengsel van katoen en rayon, vermengd met fijne deeltjes van een tradi-
tionele Japanse houtskool, binchōtan. De resulterende kledingstukken hebben 
zuiverende eigenschappen, waardoor schimmels, geuren en bacteriën worden 
geëlimineerd.

Kaspar Hamacher, België

De ontwerper gebruikt vuur om hout te beeldhouwen. Geïnspireerd door yakisugi, 
een eeuwenoude Japanse techniek waarbij het oppervlak van hout wordt ver-
koold om het beter bestand te maken tegen vocht en duurzamer in het alge-
meen, combineert Hamacher het vakmanschap van het beitelen met de pure, 
organische vormen die het resultaat zijn van branden.

HOOFDSTUK 7 - Post-koolstof design

Steenkool, aardolie en aardgas zijn de drie fossiele brandstoffen die represen-
tatief zijn voor de ontginningslogica die ten grondslag ligt aan onze westerse 
samenlevingen en hun economieën. In deze systemen wordt de natuur ge-
zien als een nuttige hulpbron, die met geweld wordt uitgebuit om de "groei" te 
voeden. Door hun onderzoek stellen ontwerpers, kunstenaars en architecten de 
principes die onze relatie met de natuur bepalen in vraag en stellen zij nieuwe 
vormen van relaties voor: geweldloos, circulair en duurzaam.

Shahar Livne, Israël/Nederland.

Dit project roept een dystopisch ambacht op uit een post-plastic toekomst waar 
de ondergrond bestaat uit plastic afval vermengd met organisch materiaal. De 
toekomstige mijnwerkers ontginnen deze overblijfselen, plastiglomeraten, om 
nieuwe voorwerpen te produceren. De ontwerper waarschuwt ons dus voor de 
gevolgen op lange termijn van de gouden eeuw van het plastic en de ontgin-
ningslogica.

Kosuke Araki, Japan.

Deze collectie kommen en borden is gemaakt uit 315 kg niet-eetbaar voedse-
lafval dat in een jaar tijd is ingezameld door ontwerper Kosuke Araki. Verkoold, 
vermengd met Urushi lak en vervolgens gegoten, wordt dit afval een collectie 
van artistieke tafelobjecten die ons uitnodigt om na te denken over onze con-
sumptie en onze verspilling van al wat leeft.

Studio Plastique, België/Duitsland.

Bij de ontwikkeling van het onderzoek Out of the woods weigert Studio Plastique 
het bos te reduceren tot zijn gebruikelijke rol van "mijn", die wordt geëxploi-
teerd voor de productie van papier, meubels, enz. Op basis van voorouderlijke 
knowhow ontwikkelen de twee ontwerpers nieuwe, geweldloze productierelaties 
met het bos en creëren zij bio-composieten uit dennendoorns, zaagsel, schors, 
dode bladeren en dennenhars.

BC Materials, België.

De vraag naar onze relatie tot de aarde staat centraal in het werk van dit 
multidisciplinaire collectief. Via een oeroud proces, het gebruik van ruwe aarde 
afkomstig van afbraak in de architectuur, weet BC Materials een oeroud procédé 
te combineren met de circulaire waarde ervan. Gemalen aarde als bouwmate-
riaal stelt de dominantie in vraag van traditionele (en vervuilende) materialen 
in de moderne architectuur en viert de spaarzaamheid en omkeerbaarheid van 
een koolstofarme architectuur.

Ciel Grommen & Maximiliaan Royakkers, België.

Het project van Ciel Grommen en Maximiliaan Royakkers is gesitueerd op de 
voormalige mijnsite in Genk. Sinds 2020 ontwikkelen de twee architecten een 
reeks interventies op dit territorium in transformatie, waaronder de bouw van 
een low-tech oven, het bakken van bakstenen gemaakt van de grond van de 
terril en de installatie van een platform dat een ruimte wordt voor co-creatie en 
ontmoeting met de lokale bevolking. 

HOOFDSTUK 8 - Relieken van het antropoceen

Steenkool is zowel een materiaal voor de industrie als voor rituelen. Bij de 
verbranding ervan ontstaan energie en verontreiniging, maar ook magische 
rook en huiswarmte. De ambivalente connotaties ervan brengen kunstenaars 
en ontwerpers ertoe er gebruik van te maken om een frictie te creëren tussen 
natuur en norm, materie en haar representatie, het archaïsche en het moderne, 
werkelijkheid en fictie.

Mercedes Klausner, Argentinië/Frankrijk.

Een bijl, een colafles, een moai van het Paaseiland, ... Mercedes Klausner 
gebruikt steenkool om verschillende emblematische elementen van vroegere 
en huidige beschavingen te boetseren, fragiel, klaar om te verbranden en om in 
rook op te gaan. Haar gebaar is zowel politiek als animistisch. De kunstenares 
roept de magische kwaliteiten van steenkool op om ons te herinneren aan onze 
vergankelijkheid.

Raphaël Charles, België

Een kolentapijt met maat 20/30 spreekt tot ons over het mijnverleden van Bel-
gië en over de relatie van de mens tot de natuur door standaardisatie. De mate-
rialen waaruit ons milieu is opgebouwd worden hulpbronnen voor de menselijke 
activiteit nadat zij voor ons gebruik zijn gekalibreerd. De zwarte klompjes liggen 
verspreid in het huiselijke universum, we lopen erop maar we worden niet vuil... 
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HOOFDSTUK 9 - Stop kolen!

De urgente klimaatsituatie die elk jaar door het IPCC wordt gedocumenteerd, gaat 
vergezeld van aanbevelingen om te stoppen met het winnen van fossiele brand-
stoffen. De oorlog in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt dat er dringend behoefte 
is aan alternatieve oplossingen. Er moeten nieuwe relaties worden opgebouwd 
met de bodem, de materialen en het geheugen dat zij bevatten. Kunst, design en 
architectuur maken gebruik van een militant verhaal dat in staat is veranderingen 
aan de kaak te stellen en een kritische massa voor verandering te mobiliseren. 
Door onze afhankelijkheid van steenkool en fossiele brandstoffen ter discussie te 
stellen, wordt ons hele bestaansmodel dat dringend moet veranderen ter discus-
sie gesteld.   

Joanie Lemercier, Frankrijk/België.

De exploitatie van het gigantische mijnbouwgebied Garzweiler in de buurt van 
Keulen in Duitsland, vastgelegd in Slow Violence, heeft reeds 90% van het 
Hambach-bos en vele dorpen verwoest en genereert 270.000 ton CO

2
 per dag, 

waardoor het de belangrijkste bron van broeikasgasemissies in Europa is. 

Met behulp van een drone voert de kunstenaar een echt onderzoek uit: hij maakt 
de schaal van de graafmachines, het geweld dat op de natuur wordt uitgeoe-
fend, en de protestbewegingen zichtbaar. Deze immersieve video-installatie, het 
sluitstuk van de tentoonstelling, produceert een collectieve esthetische ervaring 
waarin de realiteit de fictie overstijgt.

Museumwinkel & Documentatiecentrum 

HOOFDSTUK 10 - Post-koolstof herinneringen 

Het CID Grand-Hornu heeft als ambitie hedendaags design en onderzoek op het 
gebied van toegepaste kunst en architectuur te bevorderen door middel van een 
programma van tentoonstellingen en bemiddelingsactiviteiten. De ondersteuning 
van de creatie betekent ook het bevorderen van de toegang tot de geschiede-
nis van de site, die wordt bewaard in het Documentatiecentrum, een zeer aan 
te bevelen etappe in deze reis rond steenkool. Evenzeer als de kennis van het 
verleden draagt het prospectieve vermogen van design bij tot de verbeelding 
van toekomstscenario's die ons helpen de gevolgen van onze huidige acties te 
beheersen. 

Making Tomorrow x Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués (DSAA) Design Fiction de 
Villefontaine, Frankrijk.

Op basis van een lezing van de archieven over het steenkoolverleden van 
Grand-Hornu, bewaard in het fonds Plaetens, stelden de studenten van de DSAA 
Design Fiction, begeleid door Olivier Wathelet van Making Tomorrow, toekomsts-
cenario's voor, zowel optimistisch als dystopisch. Het resultaat van dit onderzoek 
naar de geschiedenis van de site is een verzameling souvenirs die getuigen over 
de toekomst van de Grand-Hornu en meer in het algemeen over ons ontginnings-
model.

In de museumwinkel zal de collectie souvenirs in de etalages worden uitgestald, 
vergezeld van een verkoopcatalogus.

In haar praktijk creëert Marie Douel meeslepende universa waarbij ze de mili-
eu-impact van de scenografieën die ze ontwerpt tot een minimum beperkt. 

Voor de tentoonstelling Au Charbon ! liet zij zich inspireren door het geëngageer-
de karakter van de grote lettersoorten waarmee de burgerbewegingen tegen 
de uitbuiting van fossiele brandstoffen protesteren. Daarmee ontwierp zij een 
tentoonstelling waarin voorwerpen, teksten en beelden een gevoelig en strijdbaar 
landschap vormen.

SCENOGRAFIE

BIOGRAFIEËN Giovanna Massoni, curator

Giovanna Massoni (geboren in Milaan, woont in Brussel) is een onafhan-
kelijke curator en consultant die werkt op het gebied van design en beel-
dende kunst. Sinds 2005 werkt ze regelmatig samen met instellingen om 
Belgisch en internationaal design te promoten als curator en communica-
tieverantwoordelijke. 

Zij is constant op zoek naar samenwerkingsmethodologieën en ver-
nieuwende vormen die de culturele en sociale waarde van design het 
best kunnen valoriseren en communiceren. Daarom ook is ze een groot 
voorstander van deze praktijken vanwege hun vermogen om openheid, 
netwerkvorming en interdisciplinaire samenwerking te vergemakkelijken. 
Die zijn vandaag de dag onontbeerlijk voor de constructie van een nieuw 
ecosysteem van waarden en objecten.    

Haar belangrijkste missies tot nu toe: 

Sinds 2006 werkt ze samen met Belgische federale instellingen aan de 
organisatie, communicatie en het cureren van tentoonstellingen tijdens 
de Design Week in Milaan onder het label Belgium is Design. In 2006, 
2008 en 2011 was zij gastcurator van de Internationale Design Biënnale 
in Saint-Étienne (Frankrijk); in 2008 was zij projectmanager voor de De-
signSingapore Council voor de Milan Design Week. In 2009 en 2011 was zij 
adviseur voor het EESC (Europees Economisch en Sociaal Comité) voor de 
eerste en tweede editie van de Sustainable Design Award. Tussen 2012 en 
2018 was ze artistiek directeur van RECIPROCITY, de internationale design-
triënnale voor sociale innovatie in Luik (BE). In 2020 was zij curator van het 
POC Circular Economy House, als onderdeel van Lille Metropole 2020, World 
Design Capital. In september 2021 cureerde ze in het kader van de Milan 
Design Week, in samenwerking met Belgium is Design, The object beco-
mes. - een film geregisseerd door Alexandre Humbert, die zijn reis voortzet 
langs internationale festivals, zoals het MDFF 2021 en het New York Archi-
tecture and Design Film Festival 2021-22.

Amandine David, onderzoek en coördinatie 

Amandine David is een ontwerper en onderzoeker gevestigd in Brussel. 
Haar praktijk verkent gevoelige en mathematische manieren van samen-
werking tussen traditioneel handwerk en digitale fabricage. 



AU CHARBON!
VOOR EEN POST-KOOLSTOF DESIGN

AU CHARBON!
VOOR EEN POST-KOOLSTOF DESIGNpersbericht persbericht12 13

Amandine David is docente aan het KASK in de afdeling Autonome Vorm-
geving (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent). Zij is ook me-
deoprichtster van Hors Pistes, een nomadisch residentieprogramma dat 
ontmoetingen initieert tussen ambachtslui en ontwerpers en de waarde 
onderzoekt van multidisciplinaire en multiculturele samenwerkingen. 

Sinds 2018 ontwikkelt ze haar praktijk binnen FORMAT in Z33 (2019), in 
residentie in FabLab IMAL (2020), binnen het project Duos en Résonances 
(2021). Ze werkte onder meer samen met Trame Paris, Dutch Invertuals, 
Ohme, MAD Brussels, Unfold, TAAT Collective,... Momenteel werkt zij mee 
aan het KASK Laboratorium en iAtelier van Crafts Council Nederlands x 
Crafting Europe. 

Amandine David heeft een Hoger Diploma in Product Design (La Martiniè-
re-Diderot, 2010) en een Master in Social Design (Design Academy Eindho-
ven, 2018).

Ter gelegenheid van de tentoonstelling publiceert het CID een online cata-
logus die gratis kan worden gedownload. Deze moet een meer diepgaande 
lezing van de teksten en intenties van alle deelnemers mogelijk maken, 
door middel van directe getuigenissen, biografieën, beelden en teksten.

De activiteiten, die doorgaan tijdens de periode van de tentoonstelling, 
vinden hier een drager voor bemiddeling en verdieping.

CATALOGUE 
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Philipp Weber
From Below, 2016

© Foto Phillip Weber

Jesper Eriksson
Stool 018, Anthracite Coal, 2018 

© Foto Jesper Eriksson

Aequo
La Montagne noire, 2018

©  Foto Aequo

Kosuke Araki
Anima, 2018

© Foto Kosuke Araki
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Mercedes Klausner
Hope for another life, 2019

© Foto Mercedes Klausner

BC Materials
Brickette installation, 2018

© Foto Thomas Noceto

Studio Plastique
Out Of The Woods, 2018

© Foto Studio Plastique

Jeewi Lee
Ashes to Ashes (Purifying), 2019

© Foto Jeewi Lee, Mischa Leinkauf
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Maarten Baas
Smoke Red Blue chair, 2010

© Foto Centraal Museum Utrecht /  
Adriaan van Dam

Joanie Lemercier 
Slow violence, 2019

© Foto Joanie Lemercier 

Senscommon x Uchino 
Collection On journey, 2019 
 
Overhemden en broeken
Katoen, rayon en actieve kool

© Foto SensCommon

BC Materials
Brickette, 2018

© Foto Thomas Noceto



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.
Met de steun van de Franse Ambassade in België, in het kader van  
het EXTRA 2022 Programma.



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.  

De administratieve dienst is op werkdagen bereikbaar van 8u tot 16.30u. 
________

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

Gratis geleide bezoeken voor individuele bezoekers
- van dinsdag tot zaterdag om 11u voor de historische site, om 15.30u voor de 
designtentoonstelling
- zondag om 15u voor de historische site, om 16.30u voor de designtentoonstelling 
____

RESERVATIES
Reserveren is verplicht voor rondleidingen (op afspraak) van de tentoonstellingen en/of 
de historische site (FR / NL / DUITS / ENG). 
+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

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

+32 (0)65 65 21 21
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
Voor het CID  
Sophie Carrée PR
Foto : sophiecarree.be/press
+32 (0)2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com
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