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Ter afsluiting van het activiteitenprogramma Architectuur in het vrouwelijk, heeft de 
Fondation pour l’Architecture en de staatssecretaris voor Stedenbouw Emir Kir, het plezier 
om u, van 18 oktober tot 31 december 2011, de tentoonstelling Portretten van archi-
vrouwen, Twintig vrouwen in het hart van de architectuur, te presenteren. 
 



Via het werk van de fotografen Gaël Turine en Loïc Delvaulx ontdekt u uiteraard vrouwelijke 
architecten, maar ook talloze andere beroepen die rond de wereld van de architectuur 
draaien. Beroepen die soms meer met het mannelijke geassocieerd zijn en waarvan de 
vrouwelijke herbenoeming niet evident is : geometrische expert of geometrische experte? 
Vergulder of verguldster? Redacteur of redactrice? Het is een tentoonstelling die ons inlicht 
en nieuwe ideeën introduceert.  
 
Zo zult u – behalve twee architectes – een mozaïekmaakster, een verguldster, twee 
restauratrices/conservatrices van muurschilderingen, een kunsthistorica, een 
glasraamontwerpster, een architectuurdocente, een werftechnicus, een geometrische 
expert, een beambte voor bouwvergunningen, een architectuurfotografe, een 
verantwoordelijke voor wetenschappelijk onderzoek verbonden aan het KIK (Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium), een maquettemaakster, twee binnenhuisarchitectes, 
een dakdekster, een redactrice en een gids-docente ontdekken.  
 
Naast een fotografisch portret worden ze gepresenteerd via een korte tekst en een interview 
dat hun visie op Brussel en de ideale stad onthult. Ze tonen ons evenveel verschillende 
blikken op architectuur en het beeld van de stad als hun uiteenlopende achtergronden.  

     

 
 

      



 

 

Loïc Delvaulx observeert de wereld als fotograaf en regisseur –
cameraman sinds de beëindiging van zijn studies Sociale 
Communicatie aan het IHECS (Brussel). Zijn foto- en 
filmactiviteiten hebben hem naar alle hoeken van de wereld 
gebracht, waarbij hij zich vooral op sociale, politieke en 
culturele thema’s richt. Hij werkt momenteel rond de sociale 
uitsluiting en woningnood in Europa. Verschillende instituten 
en verenigingen hebben met hem samengewerkt voor 
audiovisuele realisaties. Sinds 2007 wordt hij 
vertegenwoordigd door het agentschap Rapho in Parijs.  

 

 

 

 

Gaël Turine is auteur van verschillende monografieën 
waaronder Avleuglément in de collectie Photo Poche société, 
over de coöperaties voor blinden in West-Afrika. Na 
verschillende reizen in Afghanistan bracht hij in 2004 het boek 
Avoir 20 ans à Kaboul (20 jaar oud in Kaboel) uit. Een 
langlopende opdracht in samenwerking met de pediatrische 
oncoloog Eric Sariban, resulteerde in 2009 in de publicatie 
Aujourd’hui c’est demain (Vandaag is het morgen), verschenen 
bij uitgeverij Delpire. Vanaf 2005 begint hij te werken rond 
voodoo en maakt hiervoor de laatste foto’s in augustus 2010. 
Zijn werk is zowel in galerieën, musea en tijdens festivals 
getoond. Hij publiceerde zijn werk in de internationale pers en 
kreeg verschillende prijzen. Hij kreeg Europese en Amerikaanse 
werkbeurzen. Gaël Turine is lid van het agentschap VU in 
Parijs. 

 

 
 
 
 
 
 

“Rendez-vous sur le quai”, film documentaire 
 
In respons op de portrettententoonstelling, tonen we een documentaire van Tülin Özdemir, 
Rendez-vous sur le quai (Ontmoeting op de kade). De stad Brussel defileert volgens het 
langzame tempo van een boot op het water. Vrouwenstemmen vertellen over hun ideale 
stad waartegenover mannenstemmen een visie van hun stad geven. De rollen worden 
omgedraaid en er ontstaat langzaam een dialoog binnen deze getuigenissen.  
Realisatie Stenola Productions 
 
 



Tentoonstelling van de Fondation pour l’Architecture op initiatief van Emir Kir de 
Staatsecretaris bevoegd voor Stedenbouw 
 
Met de steun van : 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 
Fondation Philippe Rotthier pour l’Architecture 
Levis 
Léon Eeckman 
CIVA 

 
 
Organisatie 
Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat 55 
1050 Brussel 
 
Contact 
Jacinthe Gigou 
+32 (0)2 642 24 75 
Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat 55 
1050 Brussel 
email : info@fondationpourlarchitecture.be 
www.fondationpourlarchitecture.be 
 
 
Open dinsdag tot zondag van 12u tot 18u 
Gesloten op maandag 
Gratis toegang 
 

Architectuur in het vrouwelijk 
 
8 maart › 30 april 2011 
Tentoonstelling La villa de Melle B. 
 
Dinsdag 22 maart 2011  
Rondetafelgesprek : reflectie en debat over de plaats van de vrouw in de wereld van de 
architectuur 
Met medewerking van: 
Fabienne Courtejoie, Chantal Dassonville, Jacqueline Fouque-des Cressonnières, Isabelle 
Jakhian, Li Mei Tsien, Savina van de Put, Michèle Verhelst, bureau Zed. 
Moderator : Mister Emma. 
 
24 mei › 28 augustus 2011 
Tentoonstelling Anna Heringer, building differently 
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