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Architectuurarchieven (CVAa) organiseerden in het najaar van 2009 de
ideeënwedstrijd ‘Renaat Braem 1910-2010’. De ontwerpwedstrijd had
als opdracht het ontwikkelen van een visie voor de toekomstige
omgang met de directeurswoning en stookplaats in de sociale
woonwijk op het Kiel in Antwerpen. Maar liefst 37 bureaus uit binnenen buitenland stelden zich in november 2009 kandidaat met boeiende
visies van uiteenlopende aard. De internationale beoordelingscommissie weerhield vijf teams die vervolgens hun ontwerp verder
scherp stelden: Robbe van Caimere & Birgit Cleppe (B), 1:1 Architecture (B), Biq stadsontwerp (NL), ISO
Architectenbureau in samenwerking met Erik Dhont landschapsarchitect (B) en Marco Henssen & Laura
Weeber (NL). Voor meer info over de ideeënwedstrijd: www.vai.be, www.cvaa.be.
RENAAT BRAEM 1910 - 2010
Deze wedstrijd is het startschot van het evenement ‘Renaat Braem 1910-2010’. Deze architect (1910-2001)
geldt als één van de belangrijkste figuren uit het Belgische modernisme. Honderd jaar na zijn geboorte blijft hij
inspireren met een eigenzinnig oeuvre, een scherpe pen en is zijn werk nog altijd verrassend actueel. De sociaal
geëngageerde architectuur van het Kiel in Antwerpen behoort internationaal tot één van de meest
vooruitstrevende projecten uit het naoorlogse modernisme. Daarom nodigt het Vlaams Architectuurinstituut
en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven uit om het rijke, diverse universum van Braem en zijn
hedendaagse betekenis te ontdekken in een grote publiekstentoonstelling. Deze gaat van start op 1 oktober
2010, loopt tot 9 januari 2011 in de nieuwbouw van deSingel en komt tot stand in coproductie met
Internationale Kunstencampus deSingel en het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). Daarbij
zijn er tal van activiteiten die het oeuvre en de figuur van Braem belichten zoals de heruitgave van het ‘Lelijkste
land ter wereld’ (CVAa), een publicatie van een uitgebreide monografie (VIOE), een architectuurroute in
Antwerpen, rondleidingen in diverse steden als Leuven, Brussel, Antwerpen, … .
Voor meer info over ‘Renaat Braem 1919-2010’: www.braem2010.be.
CONTACT
Contact VAi/ CVAa: Elke Hoornaert, T: 03 242 89 72, E: elke.hoornaert@vai.be
Contact stadsbouwmeester: Kristiaan Borret, T: 03 338 23 35, E: kristiaan.borret@stad.antwerpen.be
Verantwoordelijke schepen: Leen Verbist, schepen voor wonen
Informatie en beelden voor de pers: www.braem2010.be

