
DE BAKSTEEN BUITEN DE MUREN
Een project van de studio Aequo, Tim Defleur en  
Arthur Lenglin

Scenografie: Aequo 
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Het CID in Grand-Hornu, gevestigd in een streek waar al sinds de Midde-
leeuwen met bakstenen wordt gebouwd, organiseert een tentoonstelling die 
aansluit bij het erfgoed en tegelijkertijd vooruit kijkt naar de ambachtelijke 
en industriële productie van de 21e eeuw. De baksteen buiten de muren is een 
project van het duo Aequo design, en is de opmaat voor een meer uitgebreide 
tentoonstelling over de banden tussen baksteen en design, in 2025. 

De aanwezigheid van baksteen in Henegouwen is aangetoond vanaf  
de 14e eeuw, maar het gebruik ervan ontwikkelt zich pas echt op het  
platteland vanaf de 16e eeuw. Het rode materiaal wordt gebruikt waar de aarde 
gemakkelijk kan worden gemodelleerd. Klei en slib (die in Henegouwen over-
vloedig aanwezig zijn) worden gevormd door steenbakkers,  
vaak seizoenarbeiders uit Vlaanderen. Deze ambachtslieden werkten  
een deel van het jaar op het land en het andere deel in de steenbakkerij.  
Baksteen werd eerst gebruikt in monumentale constructies daar waar  
heren en geestelijken over voldoende financiële middelen beschikten om  
zich deze in de loop van de eeuwen verworven  knowhow te veroorloven.

De beschikbaarheid, de overvloed, de lage kosten, de standaardisatie  
en de snelheid van uitvoering waren allemaal redenen waarom baksteen  
in de Henegouwse regio ingang kon vinden. Volgens een telling in 1896 telde  
Henegouwen 1151 steenfabrieken, twee keer zoveel als alle andere Waalse 
provincies samen. 

Baksteen heeft ook een bevoorrechte plaats in de industriële architectuur,  
omdat dit materiaal economisch, onbrandbaar en duurzaam is.  
Le Grand-Hornu is een perfect voorbeeld van dit soort constructie. Hoewel 
er niet uitsluitend baksteen werd gebruikt, bestaat het grootste deel van de 
buiten-en binnengebouwen er toch uit. Het is niet uitgesloten dat in het begin 
van de 19e eeuw een steenfabriek gevestigd was op de site van de voormalige 
kolenmijn.

De tentoonstelling De baksteen buiten de muren biedt een overzicht van het 
werk met baksteen gerealiseerd door het atelier Aequo sinds zijn stichting in 
2018. Aequo, opgericht door de ontwerpers Tim Defleur en Arthur Lenglin,  
benadert design met een plaatselijke aanpak. Plaatselijke vormgeving kan  
worden gedefinieerd als een creatieve aanpak die zijn oorsprong vindt in de 
plaats waaruit ze voortkomt. De rijkdommen ervan, materieel, cultureel,  
historisch of geologisch, vormen het systematische uitgangspunt voor de  
creatie. Naast zijn esthetische of functionele waarde wordt het voorwerp de  
narratieve drager van deze plaatselijk verankerde inspiratiebronnen en wordt  
het een getuige van het lokaal erfgoed. 

Onder zijn merknaam stelt Aequo een collectie voorwerpen voor die een  
bepaalde regio: de Hauts de France, oproepen. Deze collectie is het resultaat  

1 Luc-Francis GENICOT e.a., Le patrimoine rural de Wallonie. La maison paysanne. t. 1 :  
Des modèles aux réalités, Bruxelles-Namur, Crédit communal, 1996, p. 212.

INLEIDING
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van een lokale, zorgvuldige en doordachte productie. Aequo vervaardigt zijn 
creaties met de hand in ateliers in Roubaix en Douai, waarbij de voorkeur wordt 
gegeven aan plaatselijke materialen en het recupereren van afval.  
Het merk werkt ook samen met lokale partners, ambachtslieden en  
industriëlen, om de lokale knowhow via zijn producten te promoten.

Sinds de eerste meubelcollectie, die eind 2018 uitkwam, is Aequo geïnteresseerd 
in baksteen als grondstof en inspiratiebron. De alomtegenwoordigheid  
van deze parallellepipedum van klei in het bebouwde landschap van  
Noord-Frankrijk - en Henegouwen - werd door de studio onmiddellijk  
herkend als een designopportuniteit.

De studio gebruikte dit iconische element voor het eerst met de baksteen  
Wasterial® 2 bij het creëren van Hymne des corons, een set van drie wandhaken 
die een eerbetoon zijn aan de corons (mijnwerkerswoningen). 

In 2020, tijdens een residentie in de Cité des Électriciens3, nodigde de studio  
het publiek uit om een object te maken met een baksteen. De studio zette  
het onderzoek voort en ontwierp een miniserie decoratieve objecten op basis  
van een traditionele baksteen.

Deze ervaring bevestigde de creatieve rijkdom die er in een eenvoudige  
baksteen schuilt. Aequo besloot daarom zijn bezinning te verdiepen.  
Kort na de residentie in de Cité des Électriciens was La Braderie de l’Art 4 een 
nieuwe gelegenheid voor het atelier om met deze kleiblokken te experimenteren.  
Het was tijdens deze braderij dat het idee van de boekensteun in de vorm van 
de La Fabrique-fabriek werd geboren. Het atelier werkt aan een reproduceerbare 
versie die in zijn collectie wordt opgenomen en die is aangekocht voor  
de collectie van de Provincie Henegouwen. Sindsdien heeft Aequo zich uitgerust 
met betere apparatuur voor de bewerking van baksteen, en met name met  
een aardewerkoven voor het bewerken van het baksteenglazuur. 

In 2021 besloot de studio La Brique s'affiche te organiseren en te produceren:  
een tentoonstelling die de kloof tussen baksteen en grafische vormgeving  
overbrugt. Hier wordt baksteen gebruikt als werktuig (stempel, matrijs of masker),  
als pigment (inkt, olieverf of aquarel) of als materiaal (baksteengordijn).  
De producties illusteren het materiaal waaruit zij zijn samengesteld en/of  
het creatieve proces.

Baksteen wordt beschouwd als een materiaal om mee te werken, net als hout, 
glas of staal en Aequo blijft dit voorouderlijke materiaal met zijn veelbelovende 
potentieel voor de toekomst onderzoeken.

2  Nieuw materiaal gemaakt van ten minste 75% gerecycleerde materialen geproduceerd door de onder-
neming EtNISI.

3 De Cité des Électriciens is de oudste mijnwerkersstad van het mijnbekken van de Pas-de-Calais.  
De Cité des Électriciens is nu een cultureel trefpunt.

4 Atypisch evenement dat 150 kunstenaars de kans biedt om 24 uur non-stop te creëren met  
afvalmateriaal..

Het eerste deel van de tentoonstelling toont chronologisch de bakstenen 

voorwerpen die het atelier sinds zijn oprichting heeft vervaardigd.

Het tweede deel, in de voormalige lampisterie, laat de experimenten zien  

die momenteel door de Aequo studio worden gedaan. Elk vak is gewijd aan  

een techniek, waardoor er drie reeksen ontstaan.

-  Het baksteenpigment: zeefdrukken met baksteeninkt, aquarellen en 

olieverfschilderijen, baksteenpoederprojecties.

-  De baksteen als gereedschap: cyanotypes, stempels en thermische 

afdrukken van baksteen.

-  De baksteendrager: emailleren en beeldhouwen

Elk van deze technische ontwikkelingen zal aanleiding geven tot creatieve 

workshops onder leiding van Arthur Lenglin en Tim Defleur met scholen en  

groepen van individuen, volwassenen of kinderen. In deze workshops zullen 

werken gemaakt worden die in de evoluerende tentoonstelling worden  

opgenomen waarna ze door de aankomende kunstenaars worden 

 teruggenomen. Vooruitlopend op een ambitieuze tentoonstelling over baksteen 

en design in 2025 wil dit project een technisch en creatief experiment zijn dat 

openstaat voor alle publieken en gericht is op de herwaardering van een  

alledaags materiaal met onvermoede mogelijkheden. 

TENTOONSTELLING
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communiqué
de presse Visuels de presse téléchargeables sur SOPHIECARREE.BE/PRESS 

Aequo
La Fabrique noire, 2021 

© Foto Studio.b.helle

Aequo
Productions à partir de brique 
traditionnelles, 2019 

© Foto Studio.b.helle

Aequo
Ville Neuve, 2021 

© Foto Studio.b.helle

Aequo
Cyanotype de brique,  
exposition La Brique s’affiche, 2021 

© Foto Aequo

http://www.sophiecarree.be/press
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Tête de brique Sectie La Brique Support
Het gebruik van bakstenen in de bouw genereert afval dat bestemd is voor de 
vuilnisbelt. Het atelier zet zich in voor het hergebruik van dit afval met behulp 
van 3 technieken, met name montage. Met deze techniek zal worden geëxpe-
rimenteerd in een workshop waarin wordt voorgesteld een minibeeldhouwwerk 
van het type "Totemgezicht" te maken door teruggewonnen elementen  
rond een stuk baksteenschroot samen te voegen met niet-permanente  
verbindingen (elastiek, touw, tape).

Data:  Donderdag 03 maart (reserveren vóór 25.02.22)
 Donderdag 14 april (reserveren vóór 07.04.22)
Tijd: 14 uur
Duur: +/- 2 uur
Publiek: Gezin
Tarief: Gratis activiteit met entreeprijs 
Reserveringen : 065/613.902 of reservations@grands-hornu.be

Aquarelle de brique Sectie La Brique Pigment
Stof afkomstig van het snijden van bakstenen of het vergruizen van scherven is 
een nieuwe grondstof voor het designduo. Dit baksteenkleurige pigment wordt 
gemengd met een bindmiddel waardoor het kan worden omgevormd  
tot olieverf, aquarelverf, zeefdrukinkt of acrylverf.
In deze workshop wordt het publiek uitgenodigd om met dit baksteenpigment 
op papier te tekenen in de vorm van aquarellen.

Data: Zaterdag 05 maart (reserveren vóór 25.02.22)
  Zondag 17 april (reserveren vóór 08.04.22)
Tijd: 14 uur
Duur: +/- 2 uur
Publiek: Gezin
Tarief: Toegangsprijs + €5
Reserveringen : 065/613.902 of reservations@grands-hornu.be

SHUTTLE
Baksteenmuseum 't Geleeg in Boom
Bij een bezoek aan de Steenfabriek steenbakkerij van Frateur, de enige die 
volledig bewaard is gebleven en gerestaureerd, kunt u zien hoe bakstenen  
en dakpannen met de hand werden gemaakt, gedroogd en gebakken.  
In de fabriekshal kunt u de machines zien die later dit ambacht overnamen. 
Een wandeling door de droogovens brengt u naar de afdichtoven en  
de ringoven.
De gids zal u de technische details leren over de werking van de oven,  
maar zal u ook vertellen over het werk van de kinderen en het harde werk van 
de vrouwen die de stenen in de ovens stapelen. Een korte wandeling langs 
enkele typische arbeidershuisjes geeft u een totaalbeeld van het terrein van de  
steenfabriek en een panoramisch uitzicht op het typische landschap  
van de Rupelstreek.

Data: Zaterdag 26.03.22 (reserveren vóór 16.03.22) 
Tijd: Van 8.30 tot 17 uur
Programma:  8.30 uur koffieontvangst
  9 uur vertrek uit Grand-Hornu
  10.30 uur  rondleiding in de steenfabriek
  12.30 uur  lunchpauze (op kosten van de deelnemers)
  14.30 uur  vertrek naar Grand-Hornu
  16 uur  rondleiding door de tentoonstelling  
  La brique hors les murs
Publiek: Alle publiek / begeleide minderjarigen
Tarief: €30
Reserveringen : 065/613.902 of reservations@grands-hornu.be

Poudre de brique Sectie La Brique Pigment
Om te experimenteren met de gepigmenteerde vorm van de baksteen, zal in 
deze andere workshop de creatie van een artistieke afdruk met de toepassing 
van lijm op papier en de projectie van baksteenpoeder worden voorgesteld.

Data:  Donderdag 07 april (reserveren vóór 31.03.22)
 Donderdag 26 mei (reserveren vóór 19.05.22
Tijd: 14 uur
Duur: +/- 2 uur
Publiek: Gezin 
Tarief: Gratis activiteit met entreeprijs
Reserveringen : 065/613.902 of reservations@grands-hornu.be

ACTIVITEITEN

Studio Aequo werkt aan de baksteen in al zijn facetten, met name door 
opnieuw na te denken over relevante en artistieke manieren om het in de bouw 
gegenereerde afval te hergebruiken. In die zin zullen in het CID in  
Grand-Hornu verschillende workshops worden gehouden om de mogelijkheden 
van baksteen te ontdekken en ermee te experimenteren.  
De verschillende publieken zullen worden uitgenodigd om hun eigen steentje 
aan de tentoonstelling bij te dragen, aangezien de creaties in de expositie  
zelf zullen plaatsvinden. In juni wordt de tentoonstelling op feestelijke wijze 
afgesloten, zodat iedereen zijn creaties kan ophalen en een deel van  
de expo mee naar huis kan nemen.
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Tampon de brique Sectie La Brique Outil
In de collectieve verbeelding is de baksteen een massieve parallellepipedum, 
maar met de komst van extrusietechnieken hebben bakstenen nieuwe vormen 
aangenomen. Elke fabrikant heeft een unieke baksteenvorm.  Terwijl de zicht-
bare kant in de bouw altijd massief is, vertoont de binnenkant van de baksteen 
patronen. Deze verscheidenheid aan verborgen patronen vormt een echte 
grafische bibliotheek, een bron van inspiratie en fascinatie voor Studio Aequo. 
Om de esthetische rijkdom ervan te benadrukken, heeft de studio getracht de 
baksteen te gebruiken als een grafisch instrument dat zal worden benadrukt in 
de creatie van een artistieke afdruk per baksteenstempel.

Data:  Zondag 10 april (reserveren vóór 01.04.22)
 Zondag 29 mei (reserveren vóór 20.05.22)
Tijd: 14 uur
Duur: 1 uur
Publiek: Gezin
Tarief: Toegangsprijs + €5
Reserveringen : 065/613.902 of reservations@grands-hornu.be

Cyanotype de brique Sectie La Brique Outil
Een andere techniek, om de verschillende grafische vormen die bakstenen 
kunnen bieden te benadrukken, is de cyanotypie. Het bestaat erin een  
chemisch mengsel op een vel papier aan te brengen en er elementen op  
af te zetten. Zodra het papier aan het daglicht wordt blootgesteld en in water 
gedrenkt, verschijnen er vormen op een blauwe achtergrond. Dit proces is een 
poëtische manier om afdrukken te maken, altijd met een element van toeval. 
Het publiek zal worden uitgenodigd om deze techniek te gebruiken als de 
ultieme manier om bakstenen te ontdekken.

Animatie: Aequo
Data: Zaterdag 07.05.22 (reserveren vóór 29.04.22)
Tijd: Van 13 tot 17 uur
Programma:  13 uur welkomstbezoek aan de tentoonstelling door de designers
  14 uur Workshop
  16.30 uur Koffie en napraten met de ontwerpers
Publiek: Algemeen publiek
Tarief:  Volwassenen: €20
 Kinderen vanaf 6 jaar en studenten: €10
Reserveringen : 065/613.902 of reservations@grands-hornu.be

Sculpture sur brique et émaillage Section La Brique Support`
Studio Aequo zal een workshop leiden over het gebruik van baksteenafval in de 
vorm van beeldhouwwerk. 
Het doel is de vorm van het afval met behulp van snijmachines en handgereed-
schap te bewerken om het esthetisch interessanter te maken. 
Een glazuur laat toe de klei af te dekken. Glanzend of mat, dekkend of  
transparant, aangebracht met een kwast of een spuitpistool, glazuur biedt 
oneindig veel variaties van kleuren en effecten. 
Om het beeldhouwwerk te vormen, moeten de deelnemers verschillende  
elementen rond een baksteen verzamelen. Afgezien van het esthetische 
aspect, zal de baksteen worden gebruikt voor zijn gewicht en als basis of  
steun voor de onderdelen die erop worden geënt. 
Beschrijving: met de hand snijden van stukjes baksteen (hamer, tang, vijl)  
en glazuren van het stuk met een borstel voor raku-bakken

Animatie: Aequo 
Data: Zaterdag 28.05.22 (reserveren vóór 20.05.22) 
Tijd: Van 13 tot 17 uur
Programma:  13 uur welkomstbezoek aan de tentoonstelling door de designers
  14 uur Workshop
  16:30 uur Koffie en napraten met de ontwerpers
Publiek: Jong volwassene / volwassene / student design
Tarief: Volwassene: €20
Student: €10
Reserveringen : 065/613.902 of reservations@grands-hornu.be

WORKSHOP  
MET DE DESIGNERS 
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PARTENAIRES

L'asbl CID - centre d'innovation et de design au Grand-Hornu est subventionnée par  
la Province de Hainaut.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – secteur des arts plastiques.
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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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