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TENTOONSTELLING 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.

De tentoonstelling bestaat uit vier delen. Het eerste, Micro/Macro, laat de 
duizelingwekkende schaal van de kosmos zien: van het kleinste deeltje tot de 
onmetelijkheid van de sterrenstelsels. Voor deze inleiding wordt in het Magasin 
aux Foins een meeslepende installatie gecreëerd door Klaas Verpoest, Vincent 
Caers, Benjamin Glorieux en Stéphane Detournay. Vervolgens vertrekken 
wij van onze omgeving, de aarde, een van de objecten in ons zonnestelsel. 
Dit is het thema van het tweede deel: Het Zonnestelsel, de planeten ervan, 
en enkele opmerkelijke verschijnselen die wij er kunnen waarnemen, zoals 
eclipsen of vallende meteorieten. Een derde hoofdstuk (Een Mijn in Open 
Hemel) analyseert de samenstelling van de planeten en hemellichamen in het 
zonnestelsel en werpt economische en politieke vragen op over de exploitatie 
van de grondstoffen die in de ruimte worden aangetroffen. Van wie zijn ze? Wie 
moet ervan profiteren? Daarna zetten we een stap hoger voor het vierde deel, 
waarin ons melkwegstelsel en de Verre Melkwegstelsels worden verkend. In 
deze gebieden die tientallen miljarden lichtjaren van ons verwijderd zijn blijven 
de wetten van de fysica constant. De universele krachten (zwaartekracht, 
elektromagnetisme, sterke en zwakke kernkrachten) zijn er op dezelfde 
manier van toepassing als in onze melkweg. Deze zowel mysterieuze als 
wetenschappelijk geobserveerde verschijnselen hebben het werk geïnspireerd 
van talrijke ontwerpers. Vaak steunend op theoretische voorstellingen of 
wetenschappelijke waarnemingen, eigenen ze zich deze verschijnselen toe 
en geven ze op een persoonlijke manier weer. Met een eeuwige fascinatie voor 
zoveel schoonheid.
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MICRO MACRO "Een werkelijk volledige kosmogonie moet in staat zijn zowel atomen als zonnen 
te verklaren," stelde Georges Lemaître (1894-1966), de Belgische kanunnik die nu 
wordt beschouwd als de "vader" van de big bang-theorie. Vanaf de jaren twintig 
verdedigde deze priester-fysicus, die sterrenstelsels en atomen met elkaar in 
verband wilde brengen op basis van de nieuwe theorie van Einstein, het idee van 
een primitief atoom waaruit een uitdijend heelal zou zijn ontstaan. Het oneindig 
kleine heeft dus het oneindig grote voortgebracht. 

In zijn kosmogonie wilde Lemaître de kwantummechanica (die het 
microscopische Universum beschrijft) verenigen met de relativiteit van Einstein 
(die van toepassing is op macroscopische verschijnselen). Kosmoloog Thomas 
Hertog stelt dat de oerknal en zwarte gaten zowel kwantum- als gravitationeel 
van aard. Zij vertellen ons dat het grote en het kleine fundamenteel verenigd 
zijn. Onder deze extreme omstandigheden zouden Einsteins relativiteit en de 
kwantumtheorie samen moeten werken. Maar dat doen ze niét, en dit wordt 
algemeen beschouwd als het grootste onopgeloste probleem in de fysica. 

Van micro tot macro schetst de schaal van de kosmos om deze tentoonstelling 
in te leiden. Slechts drie werken, spelend met contrasterende schalen, nodigen 
uit tot nadenken over onze plaats in het Universum, een vraag die Arnaud 
Sprimont tot uitdrukking brengt met zijn sierspeld die een quark voorstelt, 
getransponeerd naar menselijke schaal. De film van Ray en Charles Eames 
verkent microscopische en satellietbeelden zoals die in 1974 beschikbaar waren, 
terwijl de video-installatie van Klaas Verpoest, speciaal gerealiseerd voor de 
tentoonstelling met behulp van een muzikale compositie van Benjamin Glorieux, 
ons onderdompelt in de grote kloof tussen deze werkelijkheden. 
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HET ZONNESTELSEL Ons zonnestelsel is 4,6 miljard jaar geleden ontstaan door het samentrekken 
van een wolk van gas en stof onder invloed van de zwaartekracht. Door 
deze samentrekking ontstond een platte schijf van roterend gas en stof, 
met in het centrum een zeer dichte materie concentreerde: de proto-zon. 
Toen de temperatuur van de kern 15 miljoen graden bereikte, begonnen de 
waterstofkernen te fuseren, waarbij enorme hoeveelheden energie vrijkwamen. 
Een nieuwe ster, de zon, was geboren. 

De meeste materie die niet door de zon werd geabsorbeerd, klonterde samen 
tot steeds grotere fragmenten die uiteindelijk uitgroeiden tot planeten, allemaal 
rond van vorm, die om de zon draaien: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, 
Saturnus, Uranus en Neptunus (in volgorde van hun nabijheid tot de zon). Pluto is 
"gedegradeerd" tot dwergplaneet. De rest van het omringende materiaal vormde 
de satellieten van de planeten, asteroïden en kometen. Deze acht planeten zijn 
wat overblijft van de oorspronkelijke chaos. Veel objecten, groot en klein, zijn op 
elkaar gebotst of uit het stelsel geslingerd. 

Men schat dat er alleen al in de Melkweg miljarden planetenstelsels. Deze 
systemen kunnen lijken op, of sterk verschillen van de onze; zij zijn er in alle 
maten en configuraties. Sommige hebben enkel planeten zo groot als Jupiter; 
andere hebben zelfs twee zonnen. En sommige hebben niet één maar meerdere 
planeten in een "bewoonbare" zone. Sinds de jaren zestig hebben sondes 
en telescopen die het zonnestelsel verkennen adembenemende beelden 
opgeleverd, die onze verbeelding aanspreken en de creativiteit van kunstenaars 
en ontwerpers prikkelen.
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DE MAAN Fictie en kunst liepen vooruit op de eerste stappen van de mens op de maan. 
Onze satelliet, dichtbij, makkelijk waarneembaar, met directe invloed, blijft een 
onuitputtelijke bron van inspiratie voor de artistieke schepping. De maan is 4,5 
miljard jaar geleden ontstaan uit de botsing van de proto-planeet Aarde en 
een ster die veel puin veroorzaakte. De maan draait altijd met dezelfde kant 
naar de Aarde. Zelfs zonder een instrument kunnen we op een heldere dag 
enkele details van het oppervlak zien, de vele kraters en zeeën, de littekens van 
oude vulkanen, lavastromen en inslagen van asteroïden. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat vele designers de beschikbare afbeeldingen of de collectieve 
verbeelding hebben bestudeerd om lampen en andere voorwerpen te ontwerpen 
die geïnspireerd zijn op de maan. 

De verovering van de ruimte, die begon met de lancering van de Spoetnik in 
'57 en de eerste stappen op de maan in '69, leidde tot een optimisme en een 
geloof in technologie die de architectuur en het design van de jaren '60 sterk 
hebben beïnvloed. Hoewel het CID zich concentreert op hedendaags design, 
was het onmogelijk enkele Space Age iconen te negeren die de maan als model 
gebruiken, zowel voor haar textuur en vorm, als voor haar fasen en de manier 
waarop zij het zonlicht weerkaatst. 
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VERDUISTERINGEN Een zonsverduistering doet zich voor wanneer de maan zich tussen de zon en 
de aarde bevindt. De Aarde staat dan in de schaduw van de Maan, waardoor 
duisternis ontstaat die aan de oorsprong ligt aan vele geloven. Een totale 
eclips treedt op wanneer de drie hemellichamen perfect op één lijn staan zijn. 
Maar zelfs als het volle maan vol is, heeft de maan een iets kleinere schijnbare 
diameter dan de zon. Daarom straalt er tijdens een totale verduistering 
een ring van licht rond de maanschijf. Deze prachtige momenten maken 
sinds mensenheugenis indruk op de mensheid. Dit blijkt uit het grote aantal 
illustraties van het verschijnsel in kunst en design. Zo zijn er talloze lampen 
die met dit spel van licht en schaduw spelen. Maar verduisteringen zijn ook 
speciale momenten voor wetenschappers. De eclips van 1919 bijvoorbeeld 
leverde de astronoom Arthur Eddington spectaculair bewijs voor de superioriteit 
van Einsteins zwaartekrachtstheorie boven die van Newton, en stuwde de 
jonge natuurkundige, toen wonend in Berlijn, van de ene dag op de andere van 
relatieve obscuriteit naar internationale roem.
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METEORIETEN Tijdens de vorming van ons zonnestelsel konden sommige brokken van materie 
niet samensmelten tot planeten, met name onder invloed van de zwaartekracht 
van Jupiter. Ze zitten geblokkeerd tussen de banen van Mars en Jupiter en 
vormen de asteroïdengordel. Deze rots- en metaallichamen variëren in grootte 
van enkele centimeters tot enkele meters. Kometen daarentegen zijn afkomstig 
uit de verste uithoeken van het heelal en bestaan uit een kern van rots en ijs die, 
wanneer zij de zon naderen, een spectaculaire lichtgevende staart produceren. 
Meteoroïden zijn fragmenten van asteroïden, kometen, of brokstukken van 
planeten of proto-planeten, ze kunnen tot tien meter groot worden. Wanneer 
zij door de zwaartekracht van de aarde worden gevangen, gaan zij door onze 
atmosfeer waar zij door wrijving worden verhit en een lichtgevende lijn trekken. 
In dit stadium van hun reis, worden ze meteoren genoemd. Meteoren die tijdens 
hun reis door de atmosfeer niet volledig opbranden en onze planeet raken, 
worden meteorieten genoemd. Elke dag vallen er meer dan 230 meteorieten 
op aarde. Ze zijn gemaakt van steen en metalen. Hun onderzoek, dat lange tijd 
werd genegeerd, helpt ons nu de vorming van het zonnestelsel en het ontstaan 
van het leven op aarde beter te begrijpen. Deze ‘open boeken’ intrigeren ook veel 
designers. 
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STERRENSTELSELS Wij bevinden ons ver van het middelpunt van het universum. Ons zonnestelsel 
maakt deel uit van een groter geheel, de Melkweg, ons heelal, die uit honderden 
miljarden sterren bestaat. Hij bevindt zich aan de rand, op een van de armen 
(Orion) van zijn spiraalvorm. De Melkweg maakt deel uit van een groep van 
veertig andere melkwegstelsels, de Lokale Groep, die op zijn beurt behoort tot 
de Virgo Supercluster. 

Alle objecten (sterren, planeten, stof, gas, enz.) die samen de Melkweg 
vormen, zijn voortdurend in beweging en draaien rond een centrum, waar 
wetenschappers een gigantisch zwart gat hebben ontdekt met een massa 
gelijk aan 4 miljoen zonnen. Het manifesteert zich door het effect van de 
zwaartekracht ervan op de omringende sterren. De Melkweg, die kort na het 
begin van het heelal is ontstaan, is gegroeid door sterren te baren en andere 
sterrenstelsels en het gas uit zijn eigen halo te absorberen. Onderzoek 
voorspelt dat hij uiteindelijk zal samensmelten met Andromeda, een naburig 
sterrenstelsel... over 7 miljard jaar. 

Er zijn triljoenen sterrenstelsels zoals de Melkweg in het heelal. Dat wordt, 
in al zijn melkwegstelsels en met dezelfde intensiteit, beheerst door vier 
fundamentele natuurkundige wetten: de zwaartekracht, de sterke kerninteractie 
die de atoomkernen bijeenhoudt, de zwakke kerninteractie verantwoordelijk 
voor radioactiviteit, en de elektromagnetische kracht. De hier tentoongestelde 
werken zijn vrije interpretaties van deze universele principes, ook als ze het 
tegenovergestelde doen, zoals Matthieu Lehanneur die zich een wereld zonder 
zwaartekracht voorstelt waarin onze voorwerpen boven de grond zouden 
zweven. Deze vier natuurkundige wetten beheersen dus ons universum, inclusief 
het ontstaan van het leven op Aarde. Maar over hun oorsprong tasten we in het 
duister. De meest prangende vraag is: waarom is het zo en niet anders?
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STARDUST* De sterrenstelsels zijn de kraamkamers van sterren. Het is immers in het 
binnenste van de sterren dat de kernen worden gevormd van de atomen waaruit 
ons lichaam is opgebouwd: koolstof, stikstof, zuurstof, enz. Aan het eind van 
hun leven storten sterren onder hun eigen zwaartekracht in elkaar, waarbij 
deze kernen vrijkomen in de interstellaire ruimte, waar ze zich verbinden tot 
de moleculen die nodig zijn voor het leven: water, kooldioxide, enz. Deze zullen 
uiteindelijk samenklonteren en nieuwe hemellichamen vormen. Onze planeet 
heeft, dankzij de combinatie van een ongelooflijk aantal omstandigheden, leven 
voortgebracht uit deze elementen van de eerste generaties van sterren. Dus 
kunnen we zeggen, in navolging van William Fowler, dat we sterrenstof zijn. Door 
in te storten produceren de meest massieve sterren een fabelachtige explosie, 
die men een supernova noemt. In de tentoonstelling geeft Alma Music Box een 
muzikale interpretatie van de dood van een ster, terwijl Frederik De Wilde aan 
de hand van de patronen van zijn textielstalen uitlegt wat er overblijft na de 
explosie van een massieve ster: een neutronenster die zo snel ronddraait dat ze 
een signaal uitzendt dat aan een vuurtoren doet denken. Dit wordt een pulsar 
genoemd.

*Dit is de titel van het opmerkelijke vulgariserende boek van Hubert Reeves, 

uitgegeven door Seuil, 1984, 1994, 2008.
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ZWAARTEKRACHT Het universum is verstaanbaar omdat het wordt beheerst door 
wetenschappelijke wetten. De eerste interactie die in wiskundige taal werd 
beschreven was Newtons wet van de zwaartekracht in 1687. Ze stelt dat elk 
voorwerp in het heelal elk ander voorwerp aantrekt met een kracht evenredig 
aan zijn massa. Maar deze wet werd verdrongen door een nieuwe theorie, die 
van de algemene relativiteit, gepubliceerd door Albert Einstein in 1915. 

Einstein vatte zwaartekracht op als een manifestatie van de wisselwerking 
tussen materie en ruimte-tijd, twee onlosmakelijk met elkaar verbonden 
begrippen. Volgens zijn theorie buigen massa's (materie, planeten, sterren, enz.) 
de ruimte-tijd net zoals die buiging hun beweging beïnvloedt (de banen van de 
hemellichamen, bijvoorbeeld). 

De relativiteitstheorie heeft nog veel meer nieuwe ideeën opgeleverd, die we 
blijven ontrafelen. Ze voorspelde gravitatiegolven, rimpelingen in de ruimtetijd 
en mysterieuze objecten die later zwarte gaten werden genoemd. Bovenal heeft 
Einsteins theorie een geheel nieuwe manier ontsloten om over het heelal als 
geheel te denken en over hoe het zich ontwikkelt.
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ZWARTE GATEN In april 2019 werd de eerste foto van een zwart gat vrijgegeven aan de wereld. 
Het is in feite een reconstructie van beelden die zijn opgenomen door 8 
radiotelescopen over de hele wereld, allemaal tegelijk gericht op het zwarte gat 
met de naam M87. Het bevindt zich in het sterrenbeeld Maagd, op 55 miljoen 
lichtjaar van de aarde en heeft een massa van 6,5 miljard zonnen. Op de foto 
verschijnt een schaduw omgeven door een oranje halo, die overeen komt met 
de brandende materie die het zwarte gat aan het opslokken is. In het zwarte 
centrum is de ruimtelijke vervorming zo sterk is dat alle lichtstralen naar binnen 
buigen. Een zwart gat ontstaat door het ineenstorten van een ster als gevolg 
van zijn eigen zwaartekracht. Het resultaat is een gebied dat zo dicht is dat de 
vervorming van de ruimte-tijd elk voorwerp dat het nadert, inclusief het licht, 
insluit. Op de bodem van de zwarte gaten bevindt zich een singulariteit (een 
gebied waar de wetten van de fysica niet meer gelden) waar de kromming van 
de ruimte oneindig wordt en de tijd stilstaat. Astrofysicus Thomas Hertog ziet 
hierin een spiegelbeeld van de oerknal. 
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EXTRA EXTRACTIE De schaarste van aardse hulpbronnen - en misschien ook de veroveringsdrang 
van de mens - heeft onze wereld ertoe aangezet om zich tot de sterren te 
wenden, niet om hun verbluffende schoonheid, maar om hun geologische 
rijkdom. Vele mineralen (lithium, kobalt, nikkel, enz.) worden immers steeds 
noodzakelijker, met name voor de vervaardiging van elektrische batterijen, en 
zullen op een dag schaars worden. Maar planeten en asteroïden bevatten er 
veel van. Deze nieuwe verovering van de ruimte is veelbelovend, maar werpt 
vele wetenschappelijke, technologische, economische, ethische en politieke 
vragen op. Hoewel het Ruimteverdrag (Outer Space Treaty) van 1967 bepaalt dat 
geen enkele natie zich planeten (of hun satellieten) mag toe-eigenen, is er geen 
duidelijk kader voor de exploitatie van hun hulpbronnen, hoewel in de Artemis-
overeenkomsten van 2020 (genoemd naar het NASA-programma) beginselen 
voor deze vorm van industrialisering zijn vastgesteld. Dit weerhoudt staten 
of particuliere bedrijven er niet van zich aan het avontuur te wagen. Werkend 
tussen industrie en creatie, hebben vele ontwerpers het onderwerp bestudeerd, 
tussen fascinatie en kritiek. Zal de volgende industriële revolutie zich in de 
ruimte afspelen? Will the next industrial revolution unfold in outer space ? 
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DESIGNERS AATB, Alan Bogana, Andy Gracie, Antonio Spoto, Arnaud Sprimont, 
Astrid Krogh, Benjamin Glorieux et Klaas Verpoest, Caroline Corbasson, 
Charles et Ray Eames, Constance Guisset, CTRLZAK, Daniel Malik, 
Dennis Parren, Driade, Elina  Ulvio, Frédérik de Wilde, Gio Tirotto,  
Honjie Yang, Ingo Maurer, Jasper Morrison, Jean-François d'Or,  
Jesse Visser, Katie Peterson, Laura Couto Rosado, Marc Sadler,  
Margaux Hendriksen, Masashi Kawamura, Mathieu Lehanneur, Nathalie 
Dewez, Oscar Lhermitte & Kudu, Roxane Lahidji, Simone Fehlinger,  
Sofie Lachaert & Luc D'Hanis, Studio Elementaires, Studio Furthermore, 
Unfold, Verner Panton, Vico Magistretti, Wyssem Nochi, Xandra van der 
Eijk & Kristie van Noort 
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CATALOGUS In het kader van de tentoonstelling. Cosmos. Design, van hier tot in de ruimte, 
zal een evoluerende online catalogus een stem geven aan de gepresenteerde 
ontwerpers, maar ook aan de gasten die tijdens de tentoonstelling zullen 
ingrijpen: onderzoekers, kunstenaars, auteurs, wetenschappers ...  
Deze dialogen worden gearchiveerd en aangeboden in de digitale platorm  
die verrijkt zal worden naarmate deze ontmoetingen.
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CTRLZAK
GlomeZ, JCP Universe

© foto CTRLZAK 

Unfold
Sea of tranquility

© foto Unfold
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Jesse Visser
Sphaera, 2010 (diam 200 h 75)

© foto Tijl dhe Nije

Roxane Lahidji
Planètes

© foto Marina Ninichronic 



COSMOS 
Design, van hier tot in de ruimte 18persbericht

Gio Tirotto, 
I'm not weird I'm limited, Coexist serie, 
Secondome edition

© foto Gio Tirotto

ThanosZakopoulos 
Worlds Unseen / Creation of a Universe

© foto ThanosZakopoulos 
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StudioNucleo
Moon Mission, Toy, Driade

© foto StudioNucleo

Nathalie Dewez
Moon

© foto Nathalie Dewez
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Atelier lachaert dhanis 
Wallscape 

© foto Atelier lachaert dhanis

Elina Ulvio
Kuu 

© foto Karin Ulvio
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Constance Guisset
Apollo, 2017.

© foto Constance Guisset Studio

Astrid Krogh
Illimited

© foto Astrid Krogh
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PARTNERSHIP Tijdens diezelfde periode, 22 oktober tot 16 januari, is Thomas Hertog de co-
curator van een tentoonstelling in de KU Leuven Universiteitsbibliotheek. In 
dit majestueuze historische kader ben je welkom op een tentoonstelling die 
wetenschap en kunst op wonderlijke wijze verweeft. 

Voorbij de oerknal vertrekt vanuit het baanbrekende wetenschappelijk onderzoek 
van professor Georges Lemaître. Die formuleerde begin vorige eeuw aan de 
Leuvense universiteit zijn theorie van de oerknal, beter bekend als de big bang. 
De tentoonstelling brengt het boeiende verhaal van de moderne kosmologie 
aan de hand van moderne en hedendaagse kunstwerken en intrigerende 
wetenschappelijke objecten. Het concept van deze expo is bijzonder 
toegankelijk, ook als je geen wetenschappelijke voorkennis hebt. 

De tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking tussen KU Leuven 
kosmoloog Thomas Hertog - jarenlang medewerker van wijlen Stephen Hawking 
– en onafhankelijk curator Hannah Redler Hawes (Londen, UK).
Voorbij de oerknal is een onderdeel van KNAL!  
Stadsfestival van de Big Bang in Leuven. 

Meer info op www.knalfestival.be.

PRAKTISCHE INFO & CONTACT

Voorbij de oerknal loopt van 22 oktober 2021 tot en met 16 januari 2022.  
De tentoonstelling is elke dag open van 10u tot 17u.  
Op 24 en 31 december 2021 gaan de deuren dicht om 14u.  
Op 25 december 2021 en 1 januari 2022 is de tentoonstelling gesloten.
Tickets zijn online beschikbaar via https://bib.kuleuven.be/over-ons/index/
tarieven

KU LEUVEN BIBLIOTHEKEN – UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

Mgr. Ladeuzeplein 21
3000 Leuven
+32 (0)16 32 46 60
oerknal@kuleuven.be

Lucie Rullaud
Communication KU[N]ST Leuven vzw
lucie.rullaud@kunstleuven.be
+32 (0)473 82 07 56

https://bib.kuleuven.be/over-ons/index/tarieven
https://bib.kuleuven.be/over-ons/index/tarieven
mailto:oerknal%40kuleuven.be?subject=
mailto:lucie.rullaud%40kunstleuven.be?subject=
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ACTIVITEITEN Al onze activiteiten zijn in het Frans, behalve de rondetafel "Arts and 
Sciences", die in het Engels is.

CONFÉRENCE  

Francesco Lo Bue
Lumière sur les trous noirs

Une histoire étonnante, triste par moments, jubilatoire à d’autres. Lumière sur 
les trous noirs … Et si nous partions à la découverte des monstres cosmiques ?

Francesco Lo Bue est physicien (UMONS), directeur du MUMONS

La conférence sera précédée de la visite guidée de l’exposition  
Cosmos. Design d’ici et au-delà à 18h30. Drink à 19h30.

Date : Jeudi 11.11.21  - Heure : 20 h - Lieu : CID - Grand-Hornu - Public : Adultes 
Tarif : 15 € - Tarifs réduits : 5 € - Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou  
reservations@grand-hornu.be

SPECTACLE 

Une Nuit au Musée
Par la compagnie Art&faq

Fraîchement engagé comme gardien de musée, Albin fait sa première ronde 
de nuit. En passant la porte, il découvre des statues cachées sous des draps…

Date : samedi 2O.11.21 - Heure : 16 h - Lieu : CID - Grand-Hornu 
Public : 5 à 10 ans - famille - Tarif : Gratuit moyennant le droit d’entrée 
Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

ÉVÉNEMENT  

Une Nuit dans le Cosmos
Par la compagnie Art&faq

Spectacle Une nuit dans le Cosmos, visite contée de l’exposition Cosmos.Design 
d’ici et au-delà, pause repas conviviale et observation du ciel en compagnie 
d’une équipe de scientifiques du cercle d’Astronomie de l’Umons … 

Tout un programme pour une soirée en dehors de l’espace et du temps !

Date : samedi 2O.11.21  - Heure : de 18h30 à 23h - Lieu : CID - Grand-Hornu 
Public : de 8 à 14 ans uniquement - Tarif : 15 €  - Réservation : +32 (0)65 61 39 02   
ou reservations@grand-hornu.be
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PERFORMANCE   

Music of the Star
Avec Katrien Kolenberg et le Duo Doppio Stile 

Ce projet du duo philosophico-musical Doppio Stile est basé sur les recherches  
actuelles du professeur d’astronomie Katrien Kolenberg. Les étoiles forment- 
elles un grand concert cosmique ?

Le résultat est une performance époustouflante. Vous entendrez de la musique 
allant de Johann Sebastian Bach à la nouvelle musique classique captivante 
d’Avro Pärt, Philip Glass et Max Richter. Avec des images de la NASA et de l’ESA.

La représentation sera précédée de la visite guidée de l’exposition Cosmos à 
18h30. Drink à 19h30.

Date : samedi 10.12.21  - Heure : 20h - Lieu : CID - Grand-Hornu 
Public : 8 à 14 ans - Tarif : 15 € - Tarifs réduits : 5 € 
Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

ATELIER 

Un instant de liberté
Atelier SLAM
Dans le cadre de son exposition Cosmos. Design d’ici et au-delà, l’équipe du CID 
vous propose de la rejoindre pour un après-midi de création. Les ados seront 
sensibilisés par l’animateur et formateur Alain Levêque à ce style d’écriture et  
d’expression unique. 

L’atelier sera précédé de la visite de l’exposition Cosmos à 13h.

Date : samedi 29.12.2021 - Heure : de 14h à 17h - Lieu : CID - Grand-Hornu   
Public : dès 14 ans - Tarif : gratuit moyennant le droit d’entrée   
Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

NAVETTE

Avez-vous l’étoffe d’un héros spatial ?
L’Euro Space Center en famille

Dans le cadre de notre exposition Cosmos. Design d’ici et au-delà et afin de 
fêter Noël en famille au Grand-Hornu, l’équipe du CID vous propose une journée 
d’aventures captivantes et interplanétaires. Vous pourrez tester, entre autres, 
la chaise multi-axes, la chaise rotative, le mur d’impesanteur… Attention 
sensations fortes garanties !

Date : mercredi 05.01.2022  - Heure : de 8h30 à 19h - Lieu : CID - Grand-Hornu
Public : famille / ≥ 8 ans / ≥ 1m10 - Tarif 18 ans et + : 65 € / enfants : 60 €
Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

ACTIVITEITEN
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NAVETTE DE L’ART 

Big Bang !
Dans le cadre de son partenariat avec le Big Bang City Festival à Leuven,  
le CID vous propose la visite de deux expositions : 

Imaginer l’Univers (M Leuven)
Une exposition sur l’étonnement de l’humanité face à l’Univers et son effet  
sur les arts plastiques et la pensée humaine jusqu’au XVIIIe siècle. 

Au bord du temps (Bibliothèque universitaire)
Œuvres d’art moderne et contemporain et objets scientifiques mettent en 
lumière des concepts tels que l’espace, le temps, la taille de l’Univers.

Date : samedi 08.01.2022 - Heure : de 9h à 18h30 - Lieu : CID - Grand-Hornu / 
Louvain - Public : famille - Tarif : 30 €  - Réservation avant le 28.12.2021 :  
+32 (0)65 61 39 02 / reservations@grand-hornu.be

CONFÉRENCE 

Table ronde Arts and Science 
Discussion entre M. Bello, T. Hertog & L. Couto Rosado

Après une introduction au programme Arts at CERN et aux enjeux actuels de la 
physique, Monica Bello (directrice du programme Arts at CERN), Thomas Hertog 
(cosmologue), Laura Couto Rosado (designer) partageront leur expérience et 
répondront aux questions de Ohme Studio et du public. 

La conférence sera précédée de la visite guidée de l’exposition Cosmos  
à 18h30. Drink à 19h30.

Table ronde en anglais

Date : mardi 18.01.2022 - Heure : 20 h - Lieu : CID - Grand-Hornu  
Public : Adultes - Tarif : 15 € - Tarifs réduits : 5 € 
Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

ATELIER 

Quand le haïku dévoile le cosmos 
Atelier Haïku

Apprendre à mettre en mots, de manière brève, instantanée mais dense, nos 
contemplations de l’Univers ainsi que nos interrogations sur ses mystères et les 
leçons qu’il nous livre !

Voilà ce vous propose le CID en compagnie de Paul Roland, enseignant et 
écrivain Péruwelzien, dans le cadre de notre exposition Cosmos. Design d’ici et 
au-delà. L’atelier sera précédé de la visite de l’exposition Cosmos à 13h.

Date : dimanche 23.01.2022 - Heure : de 14h à 17h - Lieu : CID - Grand-Hornu  
Public : dès 14 ans - Tarif : 5 €  - Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou  
reservations@grand-hornu.be

ACTIVITEITEN
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CONFÉRENCE 

Jean-Philippe Uzan 
L’harmonie secrète de l’Univers

Cette conférence vous invite à une balade entre sciences, arts et histoire, à la 
rencontre du cosmos, de Pythagore et de Kepler, des pulsars et des galaxies, 
mais aussi de Frank Zappa et de Sophie Germain.

Jean-Philippe Uzan est physicien théoricien, spécialiste de cosmologie et de 
gravitation. Directeur de recherche au CNRS, il travaille également à l’Institut 
d’astrophysique de Paris.

La conférence sera précédée de la visite guidée de l’exposition Cosmos. Design 
d’ici et au-delà à 18h30. Drink à 19h30.

Avec le soutien de l’Ambassade de France en Belgique

Date : vendredi 04.02.2022 - Heure : 20h - Lieu : CID - Grand-Hornu  
Public : adultes - Tarif : 15 € - Tarifs réduits : 5 € 
Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

PERFORMANCE

Carte blanche pour un trou noir
Jean-François D’Or

Il est vrai qu’un designer se frottant à l’anti-matière est troublant. Si on connaît 
la justesse et la poésie de son design, Jean-François D’Or orbite et se frotte à 
d’autres disciplines.

Ce sont les reflets d’un univers mental que Jean-François D’Or nous fait 
découvrir dans ses concerts et performances. Expériences vulgarisées, piano, 
guitare, textes. 

Date : dimanche 12.02.2022  - Heure : 18h30 - Lieu : Bruxelles (lieu à déterminer) 
Public : adultes - Tarif : 15 € - Réservation : info@loudordesign.be

ÉVÉNEMENT

L’origine du temps
Conférence de Thomas Hertog, suivie de la performance The Solitary One

En avant-première de la parution de son livre L’origine du temps aux éditions 
Odile Jacob (sortie française prévue en automne 2022), Thomas Hertog dévoile 
sa trajectoire personnelle aux côtés de Stephen Hawking, remontant jusqu’au 
Big Bang, pour déboucher sur une vision globale du cosmos et de notre place 
dans ce grand plan.

En seconde partie de soirée, vous assisterez à la performance The Solitary One 
de : Klaas Verpoest (vidéaste), Vincent Caers (artiste sonore), Benjamin Glorieux 
(violoncelliste, compositeur) et Stéphane Detournay (conseiller scientifique). 

Date : vendredi 18.02.2022 - Heure : 20h - Lieu : CID - Grand-Hornu 
Public : adultes - Tarif : 15 € - Tarifs réduits : 5 € 
Réservation : +32 (0)65 61 39 02  ou reservations@grand-hornu.be

ACTIVITEITEN



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

+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
Sophie Carrée PR
foto : sophiecarree.be/press
+32 (0)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.  

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): 2 €

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
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
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