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Sint-Goriksplein
Sint-Gorikshallen

1000 Brussel

11-SUITE – Garages Numériques stellen
Yannick Jacquet voor

De installatie Suite is een verticaal video- en geluidsdoek van tien meter lang. Dit werk is een 
creatie van Frans-Zwitserse kunstenaar Yannick Jacquet, die zelf in Brussel woont, op muziek van 
Thomas Vaquié. Via eenvoudige grafische elementen wordt de 'Suite' ingezet op basis van langzame
en progressieve evoluties. Dit contemplatieve werk is geïnspireerd op bepaalde herhalingsprincipes 
uit het minimalisme en repititievemuzikale constructies.



Oude Graanmarkt.
1000 Brussel 

1-BEHIND THE SCENES – 254Forest –
Pierre Debusschere (BE)

‘Behind the scenes’ is een interactieve installatie, die bezoekers in staat stelt om live de creatie van 
films te ontdekken. Bezoekers groeien uit tot acteurs die worden gespot in het licht van het 
filmmateriaal, of fungeren als toeschouwers van de actie die zich voor hun ogen ontrafelt.

Deze fysieke en emotionele reis brandt op het netvlies als het licht op een bioscoopscherm.



Nieuwe Graanmarkt 
1000 Brussel 

2- LIGHT CONNECTOR – Ocubo (PT)

Light Connector is een interactieve vloerinstallatie die het publiek in staat stelt om een zintuiglijke 
reis te maken en de batterijen op te laden met positieve, speelse energie. De bedoeling van dit werk 
is om interactie te creëren tussen deelnemers die elkaar niet kennen. Via spectaculaire visuele 
effecten versterkt dit werk de banden met familie, vrienden en vreemden.



Land van Luikstraatje en Naam Jesusstraat
1000 Brussel 

6-CHROMACITY – JJMA (BE)

De Chromacity-installatie biedt de kijker een totale immersieve ervaring. In deze installatie kunnen 
bezoekers door de lichtgevende constructiewandelen, waar ze terechtkomen in een wereld van 
laserstralen. Dit werk is meer dan een ordinair lichtspel, het is een interactieve ervaring door de 
rechtstreekse input van de bewegingen van de bezoekers. Met Chromacity neemt de kunstenaar je 
mee naar het hart van Brussel, waar je een geheel nieuwe dimensie ontdekt.

Ga zeker eens kijken!



Baksteen- en Brandhoutkaai 
Vismet

1000 Brussel 

4-NJORD – WECOMEINPEACE (FR)

TETRO verlicht de Vismet met NJÖRD, een magisch heiligdom vlak voor de Sint-Katelijnekerk, 
gecreëerd door WECOMEINPEACE. Een tussentijdse pauze vol winterse en jeugdherinneringen.

NJÖRD is een lichtinstallatie dat bestaat uit een ballet van veren en licht in een mysterieus 
heiligdom.

Artistic direction  : Wilfried Della Rossa

Conception :
Wilfried Della Rossa
Kimi Do
Thomas Mathieu 

Technical direction : Thomas Mathieu



Sint-Katelijneplein 
1000 Brussel 

5-VOXEL – Gilles Leempoels (BE)

Voxel is een grafische stijl die kenmerkend is voor het illustreren van een onderwerp door middel 
van herhaalde volumes. Dit expressiemiddel is vergelijkbaar met de ‘pixelkunst’, maar dan omgezet
naar een driedimensionale wereld.

Gilles Leempoels stelt hier een geluids- en lichtinstallatie voor rond het thema vis, rechtstreeks 
geïnspireerd door de grafische voxelweergave.

Het concept bestaat uit een hamerhaai die twee kleine visjes achtervolgt. Dit werk is een mix van 
klank, licht en een geek-popuniversum geïnspireerd door de jaren 80.

De Sint-Katelijnekerk is een kerk in het noordwesten van Brussel, aan het Sint-

Katelijneplein.

Bouwgeschiedenis

Ten zuiden van dit gebouw stond oorspronkelijk een 15e-eeuwse kerk, die eveneens 

gewijd was aan Sint-Katelijne. De oude kerk werd in 1893 afgebroken, met uitzondering 

van de barokke klokkentoren uit 1629, die nu vrij staat.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barok_(stijlperiode)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Catharina_van_Alexandri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Katelijneplein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Katelijneplein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)


De huidige kerk werd tussen 1854 en 1874 in uiteenlopende stijlen gebouwd door Joseph 

Poelaert, de architect van het monumentale Justitiepaleis, en diens leerling en volgeling 

Wynand Janssens. De kerk lag gedeeltelijk op het gedempte Sint-Katelijnedok, aan het 

uiteinde van het Kanaal van Willebroek. In 1870 werd het Sint-Katelijneplein uitgebreid 

door het dempen van de Vismarkt (Vismet of Marché aux Poissons), ten noorden van de 

kerk. De straatnamen "Baksteenkaai" en "Brandhoutkaai" herinneren aan het industriële 

verleden van de wijk.

Interieur

Bezienswaardig in het interieur zijn een fraai 14e-eeuws stenen beeld van de zwarte 

madonna en een beschilderd houten beeld van Sint-Katelijne, compleet met het rad 

waarop ze werd gemarteld. 

Ten oosten van de kerk staat de stenen Zwarte Toren, een restant van de 12e-

eeuwse stadsomwalling.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_stadsomwalling_van_Brussel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_stadsomwalling_van_Brussel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radbraken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_madonna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_madonna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeekanaal_Brussel-Schelde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wynand_Janssens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Justitiepaleis_van_Brussel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Architect
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Poelaert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Poelaert


Tour Noire/ Zwarte Toren
1000 Brussel 

7-RYTHMUS – Studio Chevalvert

In Rhythmus wordt de vinger, en in het verlengde daarvan het lichaam, het medium om verbinding 
te maken met zowel ons biologische ritme als met de circulaire interactieve sculptuur.

Rhythmus is een installatie die de hartslagen van twee mensen materialiseert, die tegenover elkaar 
verbonden zijn via een cirkelvormig netwerk van interactieve totems van licht.

Deze lichtlagen komen tot ‘leven’ door de hartslag van de gebruikers. Een verzameling van 
interactieve borden zal worden ingezet, die evolueert in functie van de (a)synchronisatie van de 
harten van de gebruikers.



Begijnhof 
1000 Brussel 

8-ENLUMINURES CELESTES – Ad Lib (FR)

Het thema is de verandering van zwart en wit tot kleur, van erfgoed tot moderniteit. De wereld 
verandert door de jaren heen, net als de geografie van de stad... Statig en weerbarstig tegen de tand 
des tijds, staat de Begijnhofkerk in het centrum als een onuitwisbare getuige van de evolutie van de 
stad. Deze videomapping speelt met de architectuur van het gebouw en schept een immersief 
geheel.



Grootgodshuisstraat 
1000 Brussel 

9-SNOW GLOW – Spectaculaires (FR)

Bewonder deze artistieke installatie rond ‘facetten en sneeuwpoppen’ waaruit 's nachts een veelheid 
aan reflecties ontstaat die de bezoekers in een surrealistische sfeer onderdompelt. Duizenden 
gekleurde stippen versieren alles wat errond ligt (de grond, omringende gevels...).

Verschillende lichtgevende tableaus volgen elkaar op en doen denken aan sneeuw, confetti en het 
pointillisme.

Overdag en bij mooi weer kan de zon ook bijdragen aan de weerspiegelingen en het tot leven 
brengen van deze installatie.



Baksteen- en Brandhoutkaai 
Fontein Anspach op de Vismet

1000 Brussel 

3-ABSTRACT – Collectif Coin (FR)

Het verstrijken van de tijd is een illusie.

Sinds het begin van de 20ste eeuw weten we dat de tijd niet gewoon voorbij gaat. Einstein bewees 
het en vertelde ons dat:
“Het onderscheid tussen verleden, heden en toekomst slechts de waarde van een illusie behoudt, 
hoe hardnekkig die ook is.”

Gepassioneerd door dit onderwerp, stelt Collectif Coin een nieuw performatief apparaat voor: 
Abstract, een matrix van 90 pixels waarin elke pixel zich kan bewegen op zijn verticale as. De 
interpretatie van Abstract is geïnspireerd op de relativiteitstheorie, waarbij licht, geluid en beweging
in een loop van 20 minuten samenvloeien.

De kunstenaar Maxime Houot, die Abstract maakte, nodigt het publiek uit om op een innerlijke reis 
te gaan en het relativiteitsprincipe te confronteren.



Kalkkaai, Steenkoolkaai, Timmerhoutkaai en Schuitenkaai
1000 Brussel 

10-CATHEDRAL OF LIGHT –
Mandylight

Cathedral of Light inspireert zich op de traditionele gewelfde ramen die je aantreft in historische 
kerken. De belichaming hiervan is een lange tunnel die verlicht wordt door tienduizenden 
ledlichtjes. Naar analogie met de kerk haalt deze installatie de mensen uit de duisternis om ze naar 
het metaforische licht te leiden.

In de ‘kathedraal’ wordt al snel duidelijk dat het licht niet van één bron afkomstig is maar bestaat uit
duizenden lampjes die samen een helder licht vormen. Net als een hechte, sterke samenleving, 
bestaat het werk uit vele kleine onderdelen die samenvloeien tot een sterke, uniforme output.



Akenkaai 
KANAL – Centre Pompidou

1000 Brussel 

12-FUTURE RUINS ACT II – Romain
Tardy

Future Ruins — Act II is een licht- en geluidsinstallatie.

De 15 led-modules waaruit het apparaat is opgebouwd, kunnen worden gezien als stukken van een 
ontmantelde architectuur (de vormen en afmetingen van de modules zijn geïnspireerd op een 
bestaand neoklassiek gebouw, het Musée de L'Elysée in Lausanne, Zwitserland, waar dit project 
oorspronkelijk werd ontwikkeld). Bovendien zijn ze ook technologische objecten, die een grote 
tijdskloof dichten tussen twee werelden. Zo hebben deze vluchtige modules een dubbelleven: 
denkbeeldige ruïnes van een plaats die nog in gebruik is komen tot leven in de duisternis tijdens een
lichtgevende en poëtische dialoog met de plaats waar ze zich bevinden.
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