
     
 
 
 
OPROEP CURATOR AUDITORIUM 20/21 – lezingenreeks architectuur, stedenbouw en design 
Voor de nieuwe editie van de AUDITORIUM lezingenreeks  is Stad en Architectuur vzw op zoek naar curatoren die 
een programmatie kunnen uitwerken rond het thema ‘OUTSIDE’. AUDITORIUM 20/21 loopt van oktober 2020 tot 
april 2021 in Kunstencentrum STUK. Stad en Architectuur vzw nodigt geïnteresseerde kandidaat-curatoren uit om 
zich aan te melden. 
 
Auditorium 20/21 
Stad en Architectuur organiseert de lezingenreeks AUDITORIUM sinds 2001 in samenwerking met kunstencentrum 
STUK en het departement Architectuur van de KU Leuven. De reeks brengt een verscheidenheid aan ervaring en 
expertise bij elkaar die kaderen binnen een gemeenschappelijk thema. Internationale ontwerpbureaus schetsen aan 
de hand van hun projecten hoe zij antwoorden bieden op diverse sociaal-culturele uitdagingen waar de wereld, en 
dus ook Vlaanderen, vandaag voor staat.  
 
De reeks bestaat uit een boeiende mix van gerenommeerde ontwerpers en minder bekend architectuurtalent die 
aan het begin staan van een internationale doorbraak. Gelauwerde architecten die de afgelopen jaren reeds op de 
AUDITORIUM affiche prijkten: Kengo Kuma, Patrik Schumacher, Lacaton & Vassal, Sou Fujimoto, MVRDV, Diener & 
Diener, Snohetta, Alvaro Siza, Charles Jenks, OMA (Rem Koolhaas) en vele anderen. Programma’s vorige edities. 
 
De lezingen zijn breed toegankelijk voor iedereen: niet alleen een vakpubliek van architecten, stedenbouw-kundigen 
en verwante professionelen, maar ook al wie een culturele belangstelling heeft in architectuur.  
 
Thema “OUTSIDE” 
De AUDITORIUM lezingenreeks wil de aandacht vestigen op nieuwe tendensen en ontwikkelingen op het vlak van 
architectuur door een algemeen, divers beeld weer te geven van de huidige architectuurcultuur. Tegelijk kent 
AUDITORIUM sinds 2011 een thematische aanpak die de lezingenreeks als geheel een profiel geeft.  
 
Met een huidige editie 19/20 over "HOME", zet een volgende reeks AUDITORIUM 20/21 een stapje buiten. De 
volgende AUDITORIUM-lezingenreeks zal dieper ingaan op het thema “OUTSIDE”. 
Hoewel het leven binnen onze huizen lijkt plaats te vinden, speelt veel van ons dagelijks leven zich buiten af. 
Er is geen binnen zonder buiten. De gebouwen waar we dagelijks wonen, werken en voorbij lopen vinden hun origine 
in de buitenwereld. Het fundamenteel ruimtelijke karakter van architectuur maakt dat ‘buiten’ niet kan worden 
gezien als iets op zichzelf staand. 
 
De buitenruimte maakt deel uit van een breed maatschappelijk debat. In een overbevolkte wereld, die meer en meer 
verstedelijkt, staan we voor vele uitdagingen die een drastische shift in onze omgang met buitenruimte vereisen.  
Hoe gaan architectuur, landschappelijk en stedelijk ontwerp om met het begrip “buiten”? 
De gebouwde buitenwereld, de ongerepte buitenwereld. 
Buiten, een private plek, een publieke ruimte, een landschap. 
 
Waar zijn de grenzen tussen binnen en buiten? 
Welke verantwoordelijkheid draagt architectuur ten opzichte van de buitenruimte? Wat is de betekenis van 
buitenruimte in een verstedelijkt landschap? 
Maar ook… wat betekent het als we architectuur van buitenaf bekijken, als een buitenstaander? 
What’s on the outside? 
 
Het thema ‘OUTSIDE’ is slechts een trigger voor de curator om met de begrippen aan de slag te gaan en ze te vertalen 
in een relevante, coherente sprekerslijst. Het thema geeft de lezingenreeks samenhang in een internationale 
context, maar laat voldoende ruimte voor variatie. Gastsprekers tonen niet alleen experimenteel ontwerp, maar ook 
tastbare resultaten in de vorm van concreet gerealiseerde projecten. 
 
 

http://stadenarchitectuur.be/#/nl/page/2/38


Welke rol heeft de curator? 
De curator ontwikkelt en organiseert de lezingenreeks van in totaal 6 lezingen in STUK in samenspraak met 
Stad en Architectuur.  

De opdracht bestaat uit : 
- het opstellen van een shortlist van potentiële sprekers 
- het maken van een coherent programma rond het thema ‘OUTSIDE’ met shortlist van sprekers 
- het schrijven van promotionele teksten 
- contact en onderhandeling met de sprekers over de data, inhoud en fee van de lezingen 
- tijdens de lezingen: het onthaal van sprekers, verwelkoming en introductie van de sprekers bij het publiek, 

het begeleiden van Q&A of discussie na de lezing  
 
Wie kan zich aanmelden? 

Stad en Architectuur richt zich tot al wie  

• een gedetailleerde kennis van actuele internationale ontwikkelingen binnen de hedendaagse architectuur 
heeft 

• beschikbaar is om het project te realiseren en deel te nemen aan noodzakelijk overleg hierover. 
 
Stad en Architectuur vzw nodigt curatoren uit zich aan te melden met een voorstel van de lezingenreeks aan de hand 
van een shortlist van ontwerpbureaus en een motivatie. 
 
Waaraan moet de inzending voldoen? 

• Het programmavoorstel geeft een dubbele lijst (A en spiegelende B-lijst) van 8 (6 + 2 reserve) 
internationale en nationale sprekers. 

• De A- en B-lijst zijn evenwaardig: d.w.z. een gebalanceerde mix van gerenomeerde en opkomende 
praktijken. 

• Het voorstel motiveert  bij elke spreker de relevante raakvlakken met het thema (in Nederlands of Engels).  

• De lezingenreeks laat toe diverse disciplines (architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, design, 
kunst) te integreren.  

• Kandidaten stellen zichzelf voor aan de hand van een beknopt CV (in Nederlands of Engels). 
 
Planning 

• kandidatuur tot zondag 5 april 2020 

• Organisatie (het verfijnen van een shortlist, het vastleggen van de lezingen met de sprekers, het schrijven 
van promotionele teksten) vanaf april tot eind juni 2020 

• Uitvoering (praktische regelingen, verwelkoming, introducties en nabesprekingen) van oktober 2020  tot 
april 2021 

 
Hoe kan ik me aanmelden? 
U kan zich kandidaat stellen met een shortlist en motivatie tot zondag 5 april 2020. 
Voor het volledige traject is een vaste vergoeding voorzien van € 5.800 (exclusief het budget voor erelonen en 
transporten van sprekers die in het programma opgenomen zijn). 
 
Geïnteresseerden bezorgen hun kandidatuur aan Fleur De Keyser, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven of via 
fleur.dekeyser@stadenarchitectuur.be.   
Voor vragen kunt u terecht op het nummer 016 22 22 39. 
 
 
Over Stad en Architectuur  
Stad en Architectuur VZW is een vereniging, gevestigd in Leuven, die architectuur in België promoot aan de hand 
van debatten, lezingen en tentoonstellingen en die sinds 2009 voor haar activiteiten samenwerkt met diverse lokale, 
nationale en internationale culturele instellingen. Kunstencentrum STUK in Leuven is structureel partner voor de 
Auditorium lezingenreeks. Stad en Architectuur maakt een stimulerend architectuurklimaat zichtbaar, ervaarbaar 
en bediscussieerbaar. Hierbij inspireert zij een breed publiek om zodoende een zo groot mogelijke maatschappelijke 
betrokkenheid te creëren. (www.stadenarchitectuur.be) 
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