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Tentoonstelling
ARCHITECTEN / BRIEVEN / VRIENDEN
H ENRY VAN DE V ELDE , H UIB H OSTE EN R APHAËL V ERWILGHEN

De tentoonstelling
Van 2 oktober tot 4 december herneemt het CVAa een intieme tentoonstelling rond de briefwisseling
van Henry van de Velde, Huib Hoste en Raphaël Verwilghen, drie sleutelfiguren uit de Belgische
architectuur van de 20ste eeuw en drie bevlogen briefschrijvers. Een uitgelezen selectie brieven en
prentkaarten toont een vriendschap waarin het architecturale en het persoonlijke nauw verweven zijn.
De tentoonstelling brengt een type architectuurarchief in beeld dat minder spectaculair is dan
ingekleurde presentatietekeningen, schetsen of plannen op groot formaat. De brieven en kaartjes
bieden evenwel een soms ontroerende en persoonlijke inkijk in de leefwereld en vriendschap van drie
ontwerpers van wie het belang voor de Belgische architectuurgeschiedenis van de voorbije eeuw
nauwelijks kan worden onderschat.
De tentoonstelling werd samengesteld door professor Luc Verpoest (Departement Architectuur,
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de K.U.Leuven) en wordt gerealiseerd door het CVAa in
samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Gent. De stukken van de tentoonstelling komen uit het
archief van Raphaël Verwilghen, bewaard in de Campusbibliotheek Arenberg in Heverlee, uit het
archieffonds Hoste in het Leuvense Universiteitsarchief en uit de Universiteitsbibliotheek Gent.
De deuren staan doorlopend open voor geleide bezoeken op de Dag van de Architectuur tussen 10 en
18 uur (www.dagvandearchitectuur.be), waarna de tentoonstelling tot 4 december verder bezocht kan
worden tijdens de openingsuren van de bibliotheek (maandag tot vrijdag, 8u-17u). De locatie, de
Universiteitsbibliotheek Gent (Boekentoren), is een meesterwerk uit de zogenaamde Tweede
Belgische Periode van Henry van de Velde, waar deze tentoonstelling een bijzonder licht op werpt.

Praktisch

Dag van de Architectuur / 11 oktober 2009 / 10-18 uur
De Boekentoren
Universiteitsbibliotheek Gent
Rozier 9
9000 Gent
2 oktober – 4 december
www.boekentoren.be

Info
Ellen Van Impe
ellen.vanimpe@vai.be
03/242 89 78
www.cvaa.be

Colofon
Samenstelling tentoonstelling: Professor Luc Verpoest (K.U.Leuven)
Organisatie tentoonstelling: Centrum Vlaamse Architectuurarchieven van het Vlaams
Architectuurinstituut, Antwerpen i.s.m. Universiteitsbibliotheek Gent
Voor het ter beschikking stellen van materiaal wensen wij volgende archieven te danken:
Campusbibliotheek Arenberg, Universiteitsarchief Leuven (K.U.Leuven), Universiteitsbibliotheek Gent
(Boekentoren)

Het CVAa
De coördinatie van de archiefwerking rondom het architecturale erfgoed in Vlaanderen werd in 2002
toegekend aan het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). In het kader hiervan werd in november 2003 het
Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) opgericht. Het CVAa heeft als hoofddoelstelling om
de opbouw, de bewaring en de ontsluiting van architectuurarchieven in Vlaanderen te verbeteren.
Het CVAa initieert en stimuleert ook onderzoek en publieksactiviteiten rondom architecturaal erfgoed.
Het is het aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot architectuurarchieven in Vlaanderen.
Daarnaast is het CVAa een coördinatiecentrum en houdt het voortdurend contact met architecten,
archiefinstellingen en onderzoekers. Het wil historisch onderzoek, archivering en publiekswerking op
elkaar afstemmen. Het CVAa is een expertisecentrum, een plek waar archiefvormers en het publiek
terecht kunnen voor informatie over het vormen, het bewaren en het toegankelijk maken van
architectuurarchieven. Het wil actief bijdragen aan het openbare debat over de betekenis van
architecturaal erfgoed in Vlaanderen.
www.cvaa.be

