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Quelque chose du temps

Een tentoonstelling van Myriam Louyest in het Archief van de Stad Brussel
In het kader van de Open Monumentendagen op 14 en 15 september stelt Myriam Louyest tentoon in het
Archief van de Stad Brussel : Quelque chose du temps is een hedendaagse kunsttentoonstelling die zich laat
inspireren door de bijzondere context van het stadsarchief en tot 13 december 2019 te bezichtigen is.

De locaties waar Myriam Louyest graag exposeert, zijn nooit alledaags: haar installaties zijn
geïnspireerd door hun architecturale context, door
hun geschiedenis en functie die ervoor zorgen dat
bezoek.st.ers met andere ogen komen kijken. Toen
ze het Archief van de Stad Brussel in 2010 ontdekte,
was de beeldende kunstenares meteen weg van de
magie en de poëzie die de gebouwen uitstraalden.
Sinds het Archief zijn intrek nam in de beschermde
gebouwen met hun antieke meubels, lijkt het alsof
de tijd er heeft stilgestaan.

Toen ze het Archief van de Stad Brussel
in 2010 ontdekte, was de beeldende
kunstenares meteen weg van de magie en
de poëzie die de gebouwen uitstraalden.
Gekerfde fragmenten, gesponnen garen, glazen,
doeken of papier. Haar creaties evoceren en
suggereren Quelque chose du temps, du temps où
l’on ne sera plus jamais, de laatste zin uit de roman
« Les années » van Annie Ernaux. (vertaald : dat het
gaat om iets van de tijd waar we nooit meer zullen
zijn). Op oude toonbanken, in compartimenten waar
vroeger stoffen lagen en die nu voor classificatie
dienen, of langs het hele monumentale trappenhuis
dat je naar de centrale glazen koepel brengt, laat je

je verrassen door kunstwerken van Myriam Louyest.
Ze tonen de plek onder een heel ander daglicht en
openbaren als het ware vergeten details. Met de
alomtegenwoordigheid van de cloud, de digitale
en virtuele communicatie vandaag, confronteert
het ons ook met de materialiteit van het archief als
een soort link met het persoonlijke of collectieve.
En het herinnert ons eraan dat hier het geheugen
van Brussel leeft.
« De dienstverlening van het Archief van de
Stad Brussel gaat elke dag gepaard met zeer
nauwkeurig, essentieel en vaak niet zichtbaar werk.
Ik nodig u graag uit om ter gelegenheid van de Open
Monumentendagen het opmerkelijke archiefwerk
en de geschiedenis van de Brusselaars.ters en hun
Stad te komen ontdekken », verheugt zich Delphine
Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote
Evenementen bij de Stad Brussel. « Dit evenement
krijgt er dit jaar een schitterende dimensie bovenop
omdat de prachtige architectuur van het Archief
van de Stad extra in de verf gezet wordt door de
merkwaardige beeldende kunstenares Myriam
Louyest. Als politiek mandataris steun ik vrouwen in
het bijzonder in het culturele milieu. Ik hoop dan ook
dat velen de poort van het Archief open duwen om
deze talentvolle kunstenares te komen ontdekken
op 14 en 15 september eerstkomend ! ».
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