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De tweede editie van de Brussels Biennale – Neoclassic (BBN)
vindt plaats van 1 tot 9 oktober 2022, in navolging van het
Neoklassieke Weekend in Brussel, dat voor het eerst werd
gehouden in 2018. Het doel: het vergeten neoklassieke erfgoed
van Brussel in de kijker zetten. Het erfgoed van de
'neoklassieke stad' is alomtegenwoordig in het Brussels Gewest.
Door het als het ware bloot te leggen, zal het moderne karakter
van de stedelijke ruimte van het einde van de 18de tot de 19de
eeuw duidelijk worden in het licht van de vele hersenbrekers
die de stad ons vandaag voorschotelt. De bouw van woningen,
scholen, recreatie- en gebedsplaatsen tegen de achtergrond
van een groeiende bevolking, uitdagingen op het vlak van
mobiliteit, de verfraaiing van de openbare ruimte, de aanleg van
voetgangerszones, straatverlichting en openbare netheid … De
uitdagingen waar de stad van vandaag tegenaan kijkt, waren al
in het neoklassieke tijdperk grote vraagstukken. Centraal tijdens
deze Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) staan geleide
bezoeken aan interieurs die gewoonlijk gesloten zijn voor het
publiek. Maar er is ook nog een veelzijdig
activiteitenprogramma. Onder meer wandelingen met een gids,
literaire activiteiten en bezoeken aangepast aan een publiek
met beperkte mobiliteit geven bezoekers meer inzicht in het
hedendaagse karakter van een tweehonderd jaar oud
architecturaal en stedenbouwkundig erfgoed.

Wanneer: van 1 tot 9 oktober 2022
Waar: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Het neoclassicisme onthuld

ORGANIZED BY:



BEZOEKEN EN
ACTIVITEITEN
Het eerste weekend van de BBN (Brussels Biennale – Neoclassic) richt zet de
gebouwen in de gemeenten Brussel-Stad, Laken en Schaarbeek in de kijker. Het is een
unieke kans om een bezoek te brengen aan uitzonderlijke plaatsen, zoals het Paleis van
Karel van Lotharingen, het atelier van Ernest Salu of dat van de schilder Alexandre
Markelbach.

Het tweede weekend staat dan weer in het teken van architecturale ontdekkingen in
Brussel-Stad, Elsene, Vorst en Sint-Joost-ten-Node. Het voormalige Malibran Paviljoen,
het Lunden Huis, de Abdij van Vorst en Hotel Charlier zijn enkele van de gebouwen die
hun deuren openen voor een geleid bezoek.

Speciaal voor de Biënnale worden er rondleidingen voor verschillende doelgroepen
georganiseerd, bedoeld om om het neoklassieke erfgoed voor iedereen toegankelijk te
maken. Het programma omvat dan ook bezoeken die zijn aangepast aan blinde en
slechtziende personen, bezoeken in gebarentaal en bezoeken voor een publiek dat zich
alfabetiseert of de taal leert.

Daarnaast zijn er de hele BBN lang nevenactiviteiten. In dat kader organiseren wij een
bezoek aan de tentoonstelling 'Beelden van de neoklassieke stad via de collecties van
het Museum van de Stad Brussel', een immersief bezoek aan neoklassiek Brussel op
basis van de collecties van het museum. Het programma omvat ook activiteiten voor
gezinnen en scholen.

De wandelingen of fietstochten met een gids – georganiseerd door de verenigingen van
het netwerk van Explore.Brussels, namelijk ARAU, Arkadia, Brussel Babbelt en Pro Velo
– worden aangeboden in het Nederlands, Frans of Engels en gaan over de verschillende
stedenbouwkundige en architecturale aspecten van de 'lange negentiende eeuw', zoals
de openbare beeldhouwkunst, de barok, de klassieke bouwkunst, de dialoog tussen
stijlen en de herleving van stedelijke bouwtypologieën.
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Explore.Brussels ASBL
405 Brugmannlaan, 1180 Bruxelles
Telefonisch: maandag tot vrijdag
van 10 tot 16 uur bij +32 (0)2 319 50 01
info@explore.brussels
www.explore.brussels
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