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2. Art Nouveau in wording (2001-2004)

Réseau Art Nouveau Network:
14 ans de coopération
européenne
De Natuur van
Art Nouveau

Na deze positieve ervaring, reageert de DML op een nieuwe
projectoproep “Cultuur 2000”. Het project “Art Nouveau
in Wording” loopt van 2001 tot 2004. De DML leidt het
project en werkt samen met een tiental partnersteden
(Nancy, Barcelona, Reus, Terrassa, Wenen, Ljubljana, Riga,
Helsinki, Ålesund, Glasgow, de Provincia di Varese). Het
project bestaat in de organisatie van een tentoonstelling
rond het thema Art Nouveau in wording (gerestaureerde
gebouwen, verdwenen gebouwen of projecten die nooit
het licht hebben gezien) die alle steden van het Netwerk
aandoet. Een colloquium, sensibiliseringsacties voor
jongeren en opleidingen tot de erfgoedberoepen (met de
expertise van de Ecole d’Avignon) vullen het project aan.

Midi du développement urbain

3. Art Nouveau en samenleving (2005-2008)

In antwoord op een nieuwe projectoproep van de Europese
Unie, stelt de DML een origineel thema voor: “Art Nouveau
en Samenleving”. Hierin wordt dieper ingegaan op de
architecten, het leven en de mentaliteit van destijds …
Ook een multimediaproject wordt georganiseerd, naast
interactieve conferenties (historische laboratoria),
multilaterale uitwisselingen, sensibiliseringsacties voor
jongeren in de scholen, brochures of ludieke online
activiteiten.
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Boekje

voor kinderen

4. Art Nouveau en ecologie (2010-2015)
In antwoord op een projectoproep “Cultuur 20072013” van de Unie, lanceert het netwerk het project “Art
Nouveau en Ecologie” dat nog steeds loopt. De activiteiten
zijn georganiseerd rond het thema van de natuur als
inspiratiebron. Enkele voorbeelden zijn de organisatie
van een tentoonstelling “De natuur in de Art Nouveau”
(te bekijken in Helsinki en Brussel, en vervolgens in 11
partnersteden), jaarlijkse multilaterale uitwisselingen
rond verschillende thema’s, historische laboratoria (het
volgende vindt plaats in Riga op 5 september 2014),
publicaties voor verschillende doelpublieken en online
activiteiten voor kinderen. Het Netwerk is ook actief
op sociale media zoals Facebook, waar het ook andere
publieksgroepen kan bereiken.
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Belangrijke administratieve
ondersteuning
Als projectleider ervaart de DML al snel de behoefte om
een “coördinatiebureau” op te richten. Dat is gevestigd
in het Hortamuseum. Momenteel wordt het bemand
door twee universitairen die een polyvalente opleiding
hebben genoten en dus veel verschillende administratieve
taken aankunnen: de verschillende teksten en
iconografische documenten van de partners verzamelen,
de plenaire vergaderingen voorbereiden en mee leiden, de
overheidsopdrachten, publicaties, grafische vormgevers,
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uitgeverijen en transporteurs beheren, de website
beheren, het budget van de projecten beheren (samen
met de Directie Administratieve en Financiële Zaken van
Brussel Stedelijke Ontwikkeling), deelnemen aan beurzen,
colloquia, persconferenties en andere evenementen die
te maken hebben met Art Nouveau, de resultaten van de
activiteiten verspreiden aan het publiek of het Netwerk
coördineren met de vzw “Réseau Art Nouveau”.
De vzw “Réseau Art Nouveau Network” werd opgericht om
de continuïteit van de projecten te verzekeren tussen de
verschillende Europese subsidieperiodes, particulieren
die willen meewerken aan de projecten te onthalen en
dienst te doen als bezinningsplek over de toekomst van
het Netwerk. Philippe Thiéry, directeur van de Directie
Administratieve en Financiële Zaken van Brussel stedelijke
Ontwikkeling, is secretaris-generaal van de vzw.

De website
www.artnouveau-net.eu
Deze site is een heus referentiepunt voor professionals
en specialisten van de Art Nouveau. Jaarlijks krijgt hij het
bezoek van zo’n 40.000 internetgebruikers.
Zoals we kunnen zien op de homepagina (zie hieronder), is
de site beschikbaar in maar liefst 11 talen! Hij is opgebouwd
uit 5 delen (tabbladen) die respectievelijk zijn gewijd aan
het Netwerk, de partnersteden, het lopende project “Art
Nouveau en Ecologie”, de actualiteit en het onderzoek in
verschillende landen.

De homepagina en de sectie “Nieuws” van de site presenteren
nieuwe activiteiten van het Netwerk (tentoonstellingen,
rondleidingen, publicaties, colloquia,...), terwijl de agenda
de Art Nouveau-evenementen op wereldvlak bevat.
Het deel “Onderzoek”, dat vooral handig is voor
studenten en onderzoekers, bevat een Europese lijst
van doctoraatsthesissen over Art Nouveau, een aantal
documentatiecentra die zijn voorzien van een Art Nouveaufonds en wetenschappelijke artikels.
Via het menu links op het scherm, kan de gebruiker
rechtstreeks surfen naar de verschillende “Acties” van het
Netwerk.
Onder het tabblad “Steden” vinden we informatie
over de betreffende stad en haar Art Nouveaukunstenaars, toeristische informatie, een bibliografie
van referentiewerken over het onderwerp en de
contactadressen, alles rijk geïllustreerd.
Ten slotte zijn er nog de “Links”, met zelfs de lijst van de
musea, galerijen, winkels, restaurants en andere openbare
of privégebouwen die gevestigd zijn in een Art Nouveaumonument.
Eén advies: breng zeker een bezoek aan de site, want u
vindt er heel wat informatie en animaties voor groot en
klein.
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Welke toekomst voor het Netwerk na
2015?					
Voor de verdere activiteiten van het Netwerk in de
programmeringsperiode 2014-2020 van de EU, bestaan er
verschillende pistes: een projectoproep “Creative Europe”
met een budget van 400 miljoen euro waarbij cultuur
deel uitmaakt van de drie subprogramma’s, of territoriale
samenwerkingsprogramma’s zoals “INTERREG” (milieu)
en “URBACT” (stadsregeneratie).
Meer informatie over Art Nouveau in Brussel vindt u op
de Brusselse pagina van de website van het Réseau Art
Nouveau www.artnouveau-net.eu en in de PowerPointpresentatie van Guy Conde-Reis die kan worden
gedownload van de website
http://stedelijke-ontwikkeling.irisnet.be/evenementen/
middagen-van-stedelijke-ontwikkeling
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Contact
Anne-Sophie RIFFAUD-BUFFAT, coördinatrice van het Netwerk
Directie Monumenten en Landschappen van Brussel Stedelijke Ontwikkeling
Hortamuseum – Amerikaanse straat 25 - 1060 Brussel
Tel.: 02.543.04.94
E-mail: a-s.buffat@artnouveau-net.eu ; asriffaudbuffat@sprb.irisnet.be
www.artnouveau-net.eu
Manoëlle WASSEIGE, oprichtster van het Netwerk, Afgevaardigde van het Gewest in de EU
Permanente vertegenwoordiging van België in de Europese Unie
Wetstraat 61 - 63 – 1040 Brussel
Tel. 02.233.03.00
E-mail : Manoelle.Wasseige@diplobel.fed.be
Guy CONDE-REIS, wetenschapspartner van het Netwerk
Directie Monumenten en Landschappen van Brussel Stedelijke Ontwikkeling
Vooruitgangstraat 80/1 - 1035 Brussel
Tel.: 02.204.20.70
E-mail: gcondereis@sprb.irisnet.be
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