EEN BUITENGEWONE EXPO IN DRIE LUIKEN IN LA BOVERIE
Voor de eerste keer sinds haar heropening verwelkomt La Boverie een reflectie over
internationaal hedendaags design die alle zalen inpalmt en de bezoekers een zeldzaam en
uniek perspectief biedt op de monumentale zalen van dit prachtige museum.
FRAGILITAS neemt verschillende vormen van fragiliteit als vertrekpunt: die van mensen op
leeftijd, zieken of mensen met een handicap, mensen die in armoede leven of die moeten
migreren door een conflict of natuurlijke ramp. Ze ziet deze fragiliteit niet als niet te
overkomen situatie, maar als een hefboom die veranderingen kan teweegbrengen.
Fragiliteit wordt hier gezien als een positieve thematiek, een uitdaging om aan te gaan, de
gelegenheid om objecten en diensten die ons omgeven te analyseren en verbeteren en in
nieuw perspectief te plaatsen.
Praktisch vindt de expo plaats in drie luiken. Elk wordt verzorgd door een andere curator.
Het doel is een reflectie te stimuleren over de manier waarop design ons meebrengt naar
een maatschappelijk systeem waar de creativiteit van de ontwerper de uitdagingen
transformeert, inclusief die van fragiliteit.
Het parcours is open maar homogeen, en opgezet door de scenografie die zorgt voor een
dialoog tussen de drie tentoonstellingsluiken, en de bezoekers inzetten in een actieve lezing
van design.
HANDLE WITH CARE
Curator: Nawal Bakouri (FR)
DESIGN FOR [EVERY]ONE
Curator: Lieven De Couvreur met Katrien De Schepper (BE)
PRECARIOUS ARCHITECTURE & DESIGN
Curator: Jean-Philippe Possoz met Nicolas Bomal (BE)
Scenografie: DesignWithGenius (BE)

FABRICA EREGAST VAN RECIPROCITY DESIGN LIEGE – EDITIE 2018
Luik verwelkomt exclusief een belangrijke tentoonstelling die werd mede geproduceerd
door RECIPROCITY. De eregast van deze editie is het internationale onderzoekscentrum
FABRICA. Oliviero Toscani, mede-oprichter en creatief directeur van het centrum en erkend
fotograaf stelt, in samenwerking met jong, internationaal talent, bekentenissen voor. De
designers, architecten, grafische vormgevers, fotografen en videomakers van Fabrica
hebben een “zelfportret” gemaakt – aan de hand van een introspectieve handeling van hun
kwetsbaarheid – die hun creatief talent uitdrukt via verschillende media.
Heeft u al in de spiegel gekeken? Wat denkt u echt van uzelf? Heeft u al uw talent,
mogelijkheden en zwakheden in vraag gesteld? Wat zou u graag over uzelf weten waarvan
u nog nooit de moed heeft gehad het te vragen? In een open dialoog met de wereld en
uzelf, zijn de « bekentenissen » zelfportretten van jonge talenten die werken rond het project
FABRICA: performances in een vrije stijl die de vorm kunnen aannemen van objecten,
afbeeldingen, video’s of elke andere uitdrukking die de authentieke en unieke visie vertelt
van elk.
FABRICA is een onderzoekscentrum dat is opgericht in 1994, bedacht door Luciano Benetton
en Oliviero Toscani. Het is gevestigd in Treviso, in Italië en wordt gesteund door de groep
Benetton. Fabrica vertegenwoordigt vandaag meer dan ooit een interdisciplinair
engagement dat van groot belang is: sociale en omgevingswetenschappen, voeding, film,
kunst, poëzie, journalistiek, design, godsdienst, muziek, politiek, economie,
neurowetenschappen, psychologie en schrijven, dat getuigt van de veranderingen en trends
van onze maatschappij.

OVER RECIPROCITY DESIGN LIEGE
Reciprocity is het resultaat van een gezamenlijke organisatie van het cultureel departement
van de Provincie Luik, het Office provincial des Métiers d'Art de Liège (OPMA) en Wallonie
Design, naar een initiatief van Paul-Emile Mottard, Provinciaal Afgevaardigde – Voorzitter
voor Cultuur. Haar artistieke directrice is Giovanna Massoni, curator van tentoonstellingen
van Belgisch en internationaal design, sinds 2005, en consultant en journalist.
PRAKTISCHE INFO
5 oktober - 25 november 2018
persbezoek: 4 oktober, 11u00
vernissage: la Boverie, 4 oktober om 18u00
INGANG
Musée la Boverie: Volwassenen: 10 euro (Kortingen: zie persdossier)
De toegang tot alle andere tentoonstellingen en colloquia is gratis
Er zijn ook geleide bezoeken gepland voor groepen en scholen: zie de website voor meer
info (tab Visite)
www.reciprocityliege.be
PERS CONTACT
CaracasCOM - m +32 4 95 22 07 92 - info@caracascom.com
Om het persdossier en afbeeldingen te downloaden op hoge resolutie:
www.reciprocityliege.be/presse
of
http://caracascom.com/fr/reciprocity-design-liege/716.html

