Perscommuniqué - 17 augustus 2020

‘t Eilandje vzw en L'architecture qui dégenre aanwezig de tweede editie
van het Matrimoniumdagen!
Van 25 tot 27 september 2020 vindt in Brussel voor het tweede achtereenvolgende jaar het
Matrimoniumdagen plaats. Deze editie zal enerzijds het Brusselse historische matrimoniale erfgoed
toelichten - architecturaal, sculpturaal, stedenbouwkundig, sociaal. Anderzijds zullen deze Dagen
ook de kans geven om het hedendaagse matrimonium te ontdekken - artistiek, politiek en
feministisch.
Naast de ontdekking van het Brusselse matrimonium dat soms, en zelfs vaak, verscholen ligt, zal
bovendien de fundamentele vraag over de toegang tot het eigendom voor vrouwen en de ermee
verbonden beroepen op transversale wijze aan bod komen tijdens de workshops en de bezoeken.
Deze workshops worden geleid door experten en de bezoeken worden begeleid door vakvrouwen.
Het volledig programma zal zo de gelegenheid bieden om de deelname van vrouwen aan de
verscheidene ambachten, gebonden aan het matrimonium, gewaar te worden.
Al bestaan de Dagen van het Patrimonium al decennia, missen we in België nog steeds de
Matrimoniumdagen. De Matrimoniumdagen maakten hun intrede in Parijs 5 jaar geleden, en
verspreiden zich in Frankrijk … en sinds kort ook in Brussel. Op initiatief van vzw ‘t Eilandje en het
platform L’architecture qui dégenre zullen de Matrimoniumdagen was de eerste editie van deze
dagen een groot succes met bijna 400 deelnemers aan de verschillende aangeboden activiteiten.
Het volledige programma en de verschillende sprekers zijn te ontdekken in het presentatiebestand
bij dit persbericht en zullen op 25 augustus worden geplaatst op onze nieuwe website
www.matrimonydays.be en op de Facebook-pagina van L'architecture qui dégenre.
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• PRESENTATIE •
Matrimonium : verwijzend naar het huwelijk in het Oud Frans
(matrimonium in het Latijn), het woord werd hergebruikt in het
jaar 2010 in de uitdrukking cultureel matrimonium en maakt op
die manier een vrouwelijk parallel met « patrimonium » om zo
te verwijzen naar materiële of immateriële goederen van artistiek of historistisch belang dat overgeërfd werd van vrouwen.
Al bestaan de Dagen van het Patrimonium al decennia, missen
we in België nog steeds de Matrimoniumdagen. De Matrimoniumdagen maakten hun intrede in Parijs 5 jaar geleden, en verspreiden zich in Frankrijk … en nu voor het tweede achtereenvolgende jaar in Brussel.
Dankzij het initiatief van vzw ‘t Eilandje en het platform L’architecture qui dégenre zullen de Matrimoniumdagen in Brussel
plaatsvinden op 25, 26 en 27 september 2020.
Deze tweede editie zal enerzijds het Brusselse historische matrimoniale erfgoed toelichten - architecturaal, sculpturaal, stedenbouwkundig, sociaal. Anderzijds zullen deze Dagen ook de kans
geven om het hedendaagse matrimonium te ontdekken - artistiek, politiek en feministisch.
Naast de ontdekking van het Brusselse matrimonium dat soms,
en zelfs vaak, verscholen ligt, zal bovendien de fundamentele
vraag over de toegang tot het eigendom voor vrouwen en
de ermee verbonden beroepen op transversale wijze aan bod
komen tijdens de workshops en de bezoeken. Deze workshops
worden geleid door experten en de bezoeken worden begeleid
door vakvrouwen. Het volledig programma zal zo de gelegenheid bieden om de deelname van vrouwen aan de verscheidene
ambachten, gebonden aan het matrimonium, gewaar te worden.

• TOEGANKELIJKHEID •
Alle activiteiten overdag zijn in het Frans, maar afhankelijk van
de behoeften en verzoeken kan er vertolking in het Engels, Nederlands en Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB)
worden geregeld. De zaterdagavondactiviteit « Vertoning van
City Dreamers » is in het Engels (de film is ook ondertiteld in
het Frans). De zondagavondactiviteit « Podcast live : Toegang
tot onze verhalen » is in het Frans met de mogelijkheid van LSFB-interpretatie. Voor deze twee avondactiviteiten is geen andere vertaling gepland.

• PROGRAMMATION •

Vrijdag 25 september 2020 | WikiMatrimonium

1.

WikiMatrimonium Marathon in samenwerking met de architectuurfaculteiten van Brussel
•
Bijdrage aan de vrije encyclopedie Wikipedia door het creëren van
berichten over grote Belgische ontwerpers, architecten, kunstenares,
handwerkster, beeldhouwster, enz. in samenwerking met de
Architectuurfaculteiten van de ULB en de UCL.
•
09u00-21u00 | Faculteitsbibliotheek Architectuur, Flagey Plaats 19 (1050
Elsene) | Max. 50 studenten (alleen voor studenten van partnerscholen)
| FR (EN-NL-LSFB op aanvraag) | Verplicht Inschrijven

Zaterdag 26 september 2020 | Historisch Matrimonium

1.

Bezoek aan de oude Rio bioscoop door Marianne Decroly,
beeldenrestauratie

2.

Projectspoor van restauratieprojecten van de decoratieschilderes Marianne De Wil

•
Na haar studie in de afdeling « beeldhouwkunst
EN » van La Cambre,
G
ging Marianne Decroly naar Avignon waar
ze anderhalf jaar lang een
I
T
S
workshop volgde. Bij haar terugkeer
in Brussel volgde ze een opleiding
VEKunstpatrimonium. Al meer dan 20
aan het Koninklijk Instituut voorEhet
jaar lang herstelt deze ambachtsvrouw
nauwgezet de kunstwerken in
EB
T
heel België.
•
10u00-12u00 | Maria-Christinastraat 100-102 (1020 Laeken) | Max. 40
personen | FR (EN-NL-LSFB op aanvraag) | Verplicht Inschrijven

•
Als afgestudeerde van het Institut Saint-Luc, het Institut Supérieur de
Peinture Van Der Kelen-Logeain en de École d’Avignon, restaureert
Marianne De Wil decoratieve schilderijen, nepmarmeren en nephout. Ze
maakt ook decors voor theater en film. Onderweg zal ze enkele van haar
gevelrestauratieprojecten presenteren: de Brasserie Les Bons Enfants,
het Hôtel Jamaer, de Charcuterie de la rue Paul Dejaer en het huis van
Paul Hamesse.
•
14u00-16u00 | Grote Zavel Plaats 49 (1000 Brussel) | Max. 40 personen
| FR (EN-NL-LSFB op aanvraag) | Verplicht Inschrijven

• PROGRAMMA •

3.

Glas in lood Workshop met de kunstenaar en de glas-inlood-smedenster Elora de Pape

4.

Vertoning van de documentaire « Rêveuses de villes » van
Joseph Hillel & Talk : Women Architects

•
Elora volgde een opleiding stripauteure in Saint-Luc (Brussel) en
behaalde vervolgens een Diploma Kunstberoepen, optie « Kunst van
Transparantie » aan de Olivier de Serres School (Parijs). Ze werkt aan de
creatie en de restauratie van glas-in-loodramen in haar nieuwe atelier:
de Athanor. Deze workshop combineert traditionele technieken met
nieuwe symbolische en poëtische woordenschat.
•
14u00-17u00 | ‘t Eilandje, Omwentelingsstraat 7 (1000 Brussel) | Max. 10
personen | FR (EN-NL-LSFB op aanvraag) | Verplicht Inschrijven

•
De film « Rêveuses de villes » (1u20), een documentaire geregisseerd
door Joseph Hillel, wil vier baanbrekende architecten ontmoeten: Phyllis
Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Denise Scott Brown en Cornelia
Hahn Oberlander. Het wordt een Belgische première voor deze film,
die aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een groot succes is
geworden. De avond wordt voortgezet met een rondetafelgesprek over
de vertegenwoordiging van vrouwen in de architectuur.
Warm-up : DJ Bo Meng
•
19u00-21u15 | Théâtre National, Emile Jacqmainlaan 111-115 (1000 Brussel) | Max. 100 personen | EN (FR ondertitels) & Talk EN | Verplicht Inschrijven

Zondag 27 september 2020 | Hedendaags Matrimonium

1.

Decoloniaal en feministisch bezoek aan het centrum van
Brussel door Mireille-Tsheusi Robert van Bamko-CRAN vzw
•
BAMKO-CRAN vzw organiseert rondleidingen met als thema de Belgische
kolonisatie door het erfgoed/het Matrimonium. Deze educatieve
activiteiten laten toe om het onbekende, verwaarloosde of vervalste
Afrikaanse historische erfgoed/Matrimonium te populariseren, maar
ook om het verborgen gezicht van de Belgische koloniale geschiedenis
te ontdekken door middel van monumenten, standbeelden, gebouwen
en andere infrastructuur.
•
13u00-15u00 | Square Patrice Lumumba (1050 Elsene) | Max. 40 personen | FR (EN-NL-LSFB op aanvraag) | Verplicht Inschrijven

• PROGRAMMATION •

2.
3.

Interne activiteit met vzw ‘t Eilandje

Live Podcast : Toegang tot onze verhalen
•
Hoe passen we onze verhalen aan? Hoe creëren we nieuwe verhalen van
en voor alle vrouwen? Met welke fysieke middelen? Welke oplossingen
en hulpmiddelen bestaan er?
Op het programma van dit programma staat een rondetafel met
voorname gasten :
- Manon Brulard (moderator), mede-oprichster van Hack Your Future
en organisator van het Wikithon (RTBF - Les Grenades)
- Fatima-Zohra Ait El Maâti, regisseur en mede-oprichster van het
feministisch collectief Imazi.Reine
- Marian Lens, oprichster van het L-Tour en eigenares van de eerste
lesbische boekhandel in Brussel (Artemys)
- Estelle Depris, mede-scheppster van de podcast Sans Blanc de Rien•
•
16u00-19u00 | Les Brigittines, Korte Brigittenstraat 1 (1000 Brussel) |
Max. XXX personen | FR (LSFB op aanvraag) | Verplicht inschrijven
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