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Arc en rêve, Bordeaux 

Arc en rêve is opgericht in 1982 door twee architecten en twee medewerkers met een cultureel-
sociale achtergrond. De burgemeester van Bordeaux speelde een belangrijke rol als stimulator bij de 
oprichting van Arc en rêve. De organisatie is door haar manifestaties en exposities inmiddels lokaal, 
nationaal en internationaal bekend.  
De organisatie wil graag de verschillende facetten van architectuur belichten: architectuur als 
onderdeel van de kwaliteit van het leven. Door een programmering met uiteenlopende thema’s 
wordt er naar gestreefd zo veel mogelijk groepen in de samenleving bereiken. Daarom is een breder 
aanbod nodig dan alleen tentoonstellingen, zoals bijvoorbeeld educatieve activiteiten. Ook wordt Arc 
en rêve geregeld om allerlei informatie gevraagd, zoals welke architect voor een bepaalde opdracht 
te kiezen.  
Tenslotte zijn er activiteiten die Arc en rêve omschrijft als ‘experiment en laboratorium’. Het gaat om 
activiteiten die provoceren, initiëren, confronteren en het creatief proces beïnvloeden. Een 
voorbeeld is de internationale ideeënprijsvraag  die Arc en rêve in 1989 uitschreef voor de rivierkade 
in Bordeaux. Het was een ideeënprijsvraag voor de oevers van de Garonne. De bedoeling was om te 
komen tot een programma van eisen en tegelijkertijd te wijzen op mogelijk gebruik van de oevers. De 
prijsvraag gaf een beeld van de manier waarop moderne architectuur zich verhoudt tot een 
historische stad als Bordeaux en de verschillende visies van de architecten.  

frAC Centre, Orléans  

Het frAC, Fonds Régional d’Art Contemporain, richt zich voornamelijk op de relatie tussen kunst en 
moderne architectuur, met de nadruk op innovatieve onderzoeksprojecten. Het frAC startte als 
architectuurcentrum met het aanleggen van een internationale verzameling op het gebied van de 
architectuur: maquettes, tekeningen, collages en dergelijke.  
Het frAC wil echter geen  museum zijnen wil derhalve nietl op museale wijze een panorama van de 
(gebouwde) architectuur of een thematisch overzicht e tonen. De reizende collectie en tijdelijke 
exposities zijn het uitgangspunt. De collectie bestaat uit experimenteel werk vanaf 1950 en ookveel 
beeldend werk; bovendien zijner ook onderzoeksverslagen en publicaties over architecten  Het is 
meer een collectie van processen dan van objecten. omgegaan kan worden.  
Natuurlijk blijft het niet bij dit globale uitgangspunt. Er zijn maquettes en tekeningen van ongeveer 
zestig Europese, Amerikaanse en een enkele Japanse architect én van kunstenaars als Marin Kasimir. 
Nederlandse topstukken zijn er ook: het Möbius huis van UN Studio, tekeningen van Madelon 
Vriesendorp die zijn afgebeeld in Delirious New York van Rem Koolhaas en het waterpaviljoen van 
NOX (Lars Spuybroek).  
De historische dimensie gaat hierbij hand in hand met de promotie van jonge, vooruitstrevende  
architecten. Ook organiseert het frAC wisselende exposities en bijeenkomsten om moderne 
architectuur in zijn meest innovatieve vorm te promoten. Het frAC richt zich op de beroepsgroep 
(architecten, kunstenaars) en andere geïnteresseerden. Door middel van debatten wordt ook de 
politiek erbij betrokken. Het frAC heeft de ambitie om in de breedte te groeien en daarmee een 
groot publiek aan te spreken. Het zou de vaste collectie graag permanent tonen en daarnaast 
tijdelijke exposities, educatieve workshops en workshops over de nieuwe technologie organiseren. 
Hoe het frAC zich in de toekomst zal verhouden tot de voorgenomen oprichting van een nationaal 
architectuurinstituut in Parijs, is nog onduidelijk. 
 
ArchiLab, Orléans 



ArchiLab is, zoals het woord al zegt, een (inter)nationaal georiënteerd laboratorium. De geschiedenis 
van ArchiLab gaat terug tot 1997, het jaar waarin er een architectuurtentoonstelling op diverse 
locaties in Orleans georganiseerd werd door het frAC . Deze tentoonstelling vormde de aanleiding 
voor de presentatie van een Internationaal Architectuur Evenement, later ArchiLab genoemd.  
ArchiLab wordt altijd georganiseerd rond een thema. In 1999 was dat de praktijk van de architectuur, 
in 2000 nieuwe stedenbouwkundige fenomenen in relatie tot globalisering, en in 2001het 
hedendaagse wonen. ArchiLab is een zeer ambitieus evenement en bestaat uit drie onderdelen: een 
omvangrijke tentoonstelling , een paar dagen durend symposium, en de uitgave van een catalogus.  
Naast bekende architectenbureaus worden met name jonge architecten gepresenteerd. ArchiLab 
vervult een belangrijke functie als ontmoetingsplaats voor architecten en architectuurtheoretici uit 
alle landen van de wereld.  

Pavillon d’Arsenal, Parijs 

Het Pavillon d’Arsenal is het informatie-, documentatie- en expositiecentrum van Parijs. Het zou 
vergeleken kunnen worden met het gemeentelijk informatiecentrum De Zuiderkerk in Amsterdam. In 
een grote benedenzaal (800 m2)staat de permanente opstelling Paris la ville et ses projets; in een 
andere ruimte zijn wisselende exposities en op de tweede etage  actuele exposities (200 m2). In de 
permanente expositie vind je een stadsmaquette, een boekwinkel, een leestafel met een klein café 
en een expositie over bekende wijken en gebouwen in Parijs. Alle  meer recente projecten 
(stedenbouwkundig en architectonisch, openbare gebouwen en woningbouwprojecten) betreffen - 
net als in de Zuiderkerk - projecten waarbij de overheid betrokken is of als initiatiefnemer optreedt. 
Er wordt tevens een relatie gelegd met het architectonisch en stedenbouwkundig erfgoed in Parijs. 
Op de bovenverdieping heeft een tentoonstelling gestaan over grote bouwprojecten in vijftien 
Europese steden. Deze tentoonstelling is ontworpen als reizende tentoonstelling en stond in het 
najaar in de Zuiderkerk. De onderwerpen die sinds de oprichting in 1989 aan de orde zijn geweest in 
het Pavillon wijzen erop dat men het vooral zoekt in beschrijvende tentoonstellingen, geplaatst in 
een historische context en continuïteit. 
Het Pavillon d’Arsenal is een goed geoutilleerd informatiecentrum met veel praktische functies 
waarvan elke metropool er een zou moeten hebben. Daarnaast is er echter nog volop werk te doen 
voor een nationaal architectuurcentrum. De oprichting daarvan zou in een stad als Parijs toch 
mogelijk moeten zijn. 

Institut Néerlandais, Parijs 

Het bezoek aan het Institut Néerlandais heeft een aardige indruk gegeven van de functie van een 
dergelijke diplomatieke post in het buitenland. Het pand waarin het Institut is gevestigd bevat een 
voorhuis (voor de post van het ministerie van Buitenlandse Zaken) en een achterhuis (waar de 
kunstcollectie van de oprichter van het instituut wordt beheerd). In het voorhuis bevinden zich 
behalve de openbaar toegankelijke bibliotheek (waar veel gebruik van wordt gemaakt omdat men er 
veel sneller aan een boek komt dan in de grote universiteitsbibliotheek) en de kantoorruimten, nog 
een expositieruimte (in de kelder) en een zaal, waar concerten, lezingen en debatten worden 
gehouden.  
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