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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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COSMOS. van hier tot in de ruimte

24 oktober 2021 > 27 februari 2022

Curator: Thomas Hetog | co-curator: Marie Pok
Tentoonstelling design: Ghaith&Jad

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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CTRLZAK
Glome (X,Y,Z), 2018, JCP Universe

© foto Silvio Macchi

StudioNucleo
Moon Mission, 2018, Driade

© foto StudioNucleo

O. Lhermitte / A. du Preez / P. Krige  
Moon, 2016

© foto Sidekick Creatives



ACTIVITEITEN Al onze activiteiten zijn in het Frans, behalve de rondetafel "Kunst en  
Wetenschap", die in het Engels is.

CONFERENTIE 

Rondetafelgesprek "Kunst en Wetenschap"
M. Bello, T. Hertog & L. Couto Rosado

Na een inleiding op het Arts @ CERN-programma en over actuele thema's in de 
fysica, zullen de gasten hun ervaringen delen en vragen beantwoorden van Ohme 
Studio en het publiek.

De conferentie wordt voorafgegaan door een rondleiding in de Cosmos-tentoonstel-
ling om 18.30 uur. Drankje om 19.30 uur.

Rondetafelgesprek in het Engels

Datum : Dinsdag 18.01.2022 - 20 u 

Plaats : CID - Grand-Hornu 

Publiek : volwassenen 

Prijs: 15 € -  Studenten en docenten: €5

Reservatie : +32 (0)65 613 902 ou reservations@grand-hornu.be

CONFERENTIE  

Jean-Philippe Uzan 
De geheime harmonie van het universum
Niemand kan je horen zingen in de ruimte! En toch, muziek en astronomie zijn 
al duizenden jaren met elkaar verbonden. Deze twee disciplines hebben elkaar 
beïnvloed en doen dat nog steeds wat een nieuwe manier biedt om vele fenomenen 
te bekijken. Van atomen tot sterren, alles vibreert! Hoe kunnen we naar hen 
luisteren? Hoe kunnen we begrijpen wat deze vibraties onthullen over de natuur. 
Deze conferentie nodigt u uit voor een zwerftocht  tussen wetenschap, kunst 
en geschiedenis, voor een ontmoeting met Pythagoras en Kepler, pulsars en 
sterrenstelsels, maar ook met Frank Zappa en Sophie Germain.

Jean-Philippe Uzan is een theoretisch natuurkundige, specialist in kosmologie en 
zwaartekracht, Jean-Philippe Uzan is onderzoeksdirecteur bij het CNRS. Hij werkt 
aan het Institut d'Astrophysique de Paris.

De conferentie wordt om 18u30 voorafgegaan door een rondleiding door de Cosmos-
tentoonstelling.

In samenwerking met de Franse Ambassade in België.

Datum : vrijdag 04.02.2022 - 20u 

Plaats : CID - Grand-Hornu 

Publiek : volwassenen  

Prijs: 15 € -  Studenten en docenten: €5

Reservatie : +32 (0)65 613 902 ou reservations@grand-hornu.be
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CONFERENTIE / PERFORMANCE

De oorsprong van de tijd
Lezing door Thomas Hertog gevolgd door de voorstelling The Solitary One

In een vooruitblik op de publicatie van zijn boek On the Origin of Time, onthult 
Thomas Hertog zijn persoonlijke reis aan de zijde van Stephen Hawking. Reis die 
hen tot en in de Big Bang bracht en leidde tot een globale visie op de kosmos en op 
onze plaats in dit grote geheel. De oerknaltheorie blijft inderdaad ons beeld van de 
kosmos revolutionair veranderen. Van Einsteins baanbrekende moderne kosmologie 
tot de ontdekking van het uitdijen van het heelal door de Belgische astronoom 
George Lemaître, tot de ongeziene wereld van zwarte gaten en energie, steeds weer 
worden de eeuwenoude mysteries van de kosmos opnieuw in kaart gebracht.

De lezing wordt gevolgd door de performance The Solitary One van Klaas Verpoest 
(videokunstenaar), Vincent Kaars (geluidskunstenaar), Benjamin Glorieux (cellist, 
componist) en Stéphane Detournay (wetenschappelijk adviseur).

Datum : vrijdag 18.02.2022 - 20u

Plaats : CID - Grand-Hornu

Publiek : volwassenen 

Tarif : 15 € 

Prijs: 15 € -  Studenten en docenten: €5

Reservatie : +32 (0)65 613 902 ou reservations@grand-hornu.be
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BEIROET. De tijden van het design

24 april > 14 augustus 2022

Curator: Marco Costantini, mudac
Tentoonstelling design: Ghaith&Jad

Libanon, een land op het kruispunt van Oost en West, heeft sinds het 
begin van de jaren 2000 een in elk opzicht bruisend artistiek leven. 
Design vormt geen uitzondering op deze dynamiek en is er zelfs een van 
de belangrijkste indicatoren van.

De tentoonstelling Beiroet. De tijden van het design tracht een analyse 
te maken van deze specifieke situatie, waarin tegelijk economische en 
architectonische wederopbouw, sociaal bewustzijn en internationale 
ontwikkeling samengaan. Het design op zich kristalliseert dit verlangen 
om het eigen lot en imago in handen te nemen door voorwerpen en 
vormen voor te stellen die zich bewust zijn van de veelvoudige erfenis 
maar die ook diep geworteld zijn in een complexe werkelijkheid.

Om de dynamische lijnen te begrijpen die de ontwikkeling van het 
design in Libanon mogelijk hebben gemaakt, is de tentoonstelling 
Beiroet. De tijden van het design opgebouwd uit drie ensembles. Het 
eerste gaat over het begin van de discipline in Libanon tussen de jaren 
1950 en 1970, het tweede over de jaren 2000 tot vandaag en tenslotte is 
er een derde gewijd aan het Minjara-project en de filosofie ervan.

De tentoonstelling Beiroet. De tijden van het design, de eerste in zijn 
soort, wordt vergezeld van een publicatie waarin, ook voor het eerst,  
de verschillende aspecten van deze opkomende scène worden belicht.

Een coproductie van mudac, Lausanne - CID
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Karen Chekerdjian
Iqar Table, 2003

© foto Nadim Asfar

Carlo Massoud

Yara-Maya-Zeina-Racha, 2008

© foto Roger Moukarzel.jpg

Marc Baroud
Tessera Series, Lounge chair, 2012

 © foto George Haddad
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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

Twintig jaar na de opening van het museumcomplex waarin het CID en 
het MAC’s zijn ondergebracht, en tien jaar na het opnemen ervan op de 
Werelderfgoedlijst van de UNESCO, 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 CO2-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.
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Kosuke Araki 
Anima, 2018 

© foto Kosuke Araki

Co-design Lab/Paolo Cascone
The Miners House, 2018

© foto Marc Wendelski





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
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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