Programma

Details

MOMENTUM
Towards architecture
as a social tool

Aanmelden
Aanmelden kan tot 14 november via info@casa-arnhem.nl.
Details over betaling volgen na aanmelding.

FBW architecten
Studio Ineke Hans
Rural Studio
NDVR

Moderator
Edwin Verdurmen, directeur CASA

09.30 uur

Ontvangst

10.15 uur	Welkomstwoord door CASA-directeur Edwin Verdurmen
10.30 uur	Belinda van Buiten - FBW Architecten
11.30 uur

Koffiepauze

11.45 uur	Ineke Hans – Studio Ineke Hans
12.25 uur

Lunch

13.10 uur

Introductie Rural Studio door Nathalie Leysen

13.30 uur

Documentaire Citizen Architect

14.45 uur

Koffiepauze

14.55 uur

NDVR

15.45 uur

Conclusie en afsluiting

16.00 uur

Borrel

17.00 uur

Einde

Kosten
Kosten deelname: € 75, Leden van de CASA- sociëteit betalen € 70, studenten € 25.
Prijzen zijn inclusief BTW en lunch (koffie en thee inbegrepen).
Locatie
Showroom Arnhem
Kleine Oord 177
6811 HZ Arnhem
(schuin tegenover het Feestaardvarken)
Circa 10 minuten lopen vanaf het Centraal Station Arnhem.

volgorde sprekers onder voorbehoud

Mede mogelijk gemaakt door:
Subsidieverstrekkers
 20K house, Rural Studio.

 Workshop, NDVR

gemeente Arnhem, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Hoofdsponsoren
BAM Utiliteitsbouw bv, KondorWessels Projecten bv, Portaal Arnhem, Vivare,
Volkshuisvesting Arnhem
Sponsoren
Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V., AB Cleaning, BMC, BNA kring Gelre,
De Kempenaer Advocaten, FiduVast Management B.V., Giesbers Wijchen Bouw BV,
Hekkelman Advocaten N.V., Hendriks Bouw en Ontwikkeling, Klaassen Vastgoedontwikkeling B.V.,
Kreunen Bouw Lochem, KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling, opZoom architecten bv,
Petra de Kleermaeker Makelaardij, Raab Karcher, Rabobank Arnhem en Omstreken,
Reinbouw Vastgoed BV, veenenbos en bosch landschapsarchitecten, Veluwezoom Verkerk Bouw bv,
Wiegerinck architectuur stedenbouw, Willemsen Makelaars

www.casa-arnhem.nl

Symposium
21 november 2014
Showroom Arnhem
Speciale vertoning van de film:
Citizen Architect: Samuel Mockbee
and the Spirit of the Rural Studio

MOMENTUM
Towards architecture
as a social tool

FBW Architecten

Rural Studio

Belinda van Buiten

Nathalie Leysen

CASA, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, organiseert onder

Architect Belinda van Buiten (1960) richtte in 1992 samen met Antoni Fol-

De gelauwerd architect Samuel Mockbee richtte in 1993 de Rural S tudio

de titel MOMENTUM om het jaar een internationaal dagsymposium over actue-

kers en Geoffrey Wilks FBW Architects op met bases in Tanzania, Uganda

op, een ontwerp- en bouwonderwijsprogramma waarbij studenten op-

le ontwikkelingen binnen het vakgebied van architectuur en stedenbouw. Twee

en Manchester. Vanaf 2000 werken Belinda van Buiten en Antoni Folkers

vallende architectuur maken voor arme gemeenschappen in landelijk

jaar terug ging het over de vraag hoe we – zeker in tijden van crisis – om kunnen

in Utrecht, maar zijn nog steeds sterk betrokken bij ontwerp- en studie

Alabama. Rural Studio verwierf wereldwijd bekendheid met 20K-Houses,

gaan met minder, maar met meer oog voor ‘common sense’ in architectuur. Op 21

opdrachten van FBW in Afrika. De ervaring die zij daar hebben opgedaan

woningen die voor een totaalsom van $20.000 zijn ontworpen en ge-

november staat de maatschappelijke meerwaarde die architectuur kan bieden

is duidelijk zichtbaar in hun projecten. Van Buiten en Folkers zijn boven-

bouwd. De film Citizen Architect: Samuel Mockbee and the Spirit of the

centraal.

dien medeoprichters van ArchiAfrika, een non-profit organisatie die sinds

Rural Studio laat zien dat Rural Studio over meer gaat dan architectuur en

2001 kennis verzamelt en deelt over de Afrikaanse bebouwde omgeving.

bouwen alleen. Door Mockbees programma ervaren studenten wat het

Het huidige Afrika ondergaat enorme veranderingen op het gebied van

is om hun vaardigheden in te zetten ter verbetering van hun leefgemeen-

groei en ontwikkeling. Westerse planners kunnen veel leren van de manier

schap. Naast Mockbee zelf worden zijn directe collega’s geïnterviewd en

waarop er daar wordt omgegaan met kwesties als (semi-) private versus

komen mensen aan het woord die door hem beïnvloed zijn. Hierdoor gaat

publieke ruimte, individualiteit en collectiviteit, formeel versus informeel en

de film ook over de bredere discussie van de rol die architectuur heeft als

Het ego van de sterarchitect heeft plaatsgemaakt
voor een sociaal betrokken houding en dienstbaar ontwerpen.

duurzaamheid. Belinda van Buiten zal ingaan op de manier waarop de

het gaat over armoede, klassenonderscheid, ras, onderwijs, burgerschap

In de afgelopen jaren is er mede door de crisis een beweging gaande waarin het

projecten van FBW Architecten in Afrika invloed uitoefenen op het Neder-

en sociale verandering.

ego van de sterarchitect heeft plaatsgemaakt voor een sociaal betrokken hou-

landse werk van haar bureau.

De Belgisch architect Nathalie Leysen nam in 2005-2006 deel aan het

ding en dienstbaar ontwerpen. Designwoningen voor de kleine beurs, het creëren

zogenaamde Outreach Program van Rural Studio. Gedurende die periode

van meer sociale cohesie door middel van stedelijke ingrepen of het bouwen van

werkte ze mee aan het ontwerp en de uitvoering van een van de 20K-Hou-

scholen in de derde wereld zijn allemaal uitingen van deze nieuwe positie.

ses. Leysen geeft een introductie op de film Citizen Architect en vertelt over

Voor het symposium Towards Architecture as a social Tool heeft CASA vier sprekers

haar ervaring tijdens haar deelname aan het Outreach Program.

uitgenodigd die verschillende aspecten van maatschappelijke betrokkenheid in
de architectuur vertegenwoordigen.

www.fbwarchitecten.nl

www.ruralstudio.org

Studio Ineke Hans

NDVR

Ineke Hans

 Mtoni Palace Zanzibar, FBW Architecten. Foto: Mieke Woestenburg.  Meubilair Fogo Island Inn, Ineke Hans. Foto Alex Fradkin

De Arnhemse ontwerper Ineke Hans, die met haar STUDIO|INEKEHANS

Het jonge Belgische ndvr (afgeleid van het Engelse ‘endeavour’) staat voor

internationaal faam heeft verworven, werd eind 2010 gevraagd om in

ontdekken, exploreren, onderzoeken, ondernemen. Maarten Desmet (archi-

teamverband mee te werken aan een bijzonder sociaaleconomisch plan

tect en docent Stedenbouw aan de TU Delft), Tim Devos (ingenieur-architect,

op het afgelegen Fogo. Dit Canadese eiland bij New Foundland kampte

stedenbouwkundig ontwerper en docent sociale geografie aan de KU

met ernstige krimp. Om het nieuw leven in te blazen bedacht de op Fogo

Leuven) en Seppe De Blust (socioloog, stedenbouwkundige en ook docent

geboren zakenvrouw Zita Cobb een plan dat het eiland internationaal als

aan de KU Leuven) brengen architectuur, stedenbouw, planning en sociale

toeristische bestemming op de kaart moet zetten. Daartoe werden door

geografie samen in een bureau met een duidelijke missie. Zij zetten zich in

de architect Todd Saunders zes kunstenaarsstudio’s en de ultraluxe Fogo

om de sociale meerwaarde in ruimtelijke transitieopgaven te vergroten. ndvr

Island Inn ontworpen. Hans produceerde samen met de lokale bevolking

adviseert, begeleidt en ondersteunt architectenbureaus, projectontwikke-

het meubilair hiervoor. Zij geeft een lezing over dit project, haar bijdrage

laars en overheden om het sociaal potentieel van ruimtelijk projecten ten

daaraan en de impact ervan op het toekomstperspectief voor het eiland

volle te benutten en inzicht te krijgen in complexe sociaal-ruimtelijke vraag-

en haar bewoners.

stukken. Tijdens de lezing zal worden ingegaan op een aantal voorbeelden
uit de praktijk van het bureau, zoals de herontwikkeling van het Slachthuisgebied in Antwerpen.

www.inekehans.com

www.ndvr.be

