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Z33 laat zich in het voorjaar van 2023 overspoelen door water 

 



  

Persbericht 

 

Vanaf 1 april stelt Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur in Hasselt, drie 

nieuwe tentoonstellingen voor waarbij één gemeenschappelijk thema centraal staat: water. 

De tentoonstellingen Healing Water, River of Rebirth en FORMAT 2023: Water 

expeditions behandelen dit thema elk op een eigenzinnige manier. 

 

In het nieuwe tentoonstellingsgebouw dat in mei 2020 de deuren opende, en onder meer de 

Italiaanse Architectuurprijs 2020 won, kiest Z33 voor een voorjaar rond water, in al zijn vormen 

en gedaantes. De drie tentoonstellingen werpen een blik op water als bron van cultuur, inspiratie 

en leven. 

 

River of Rebirth (01.04.23 – 27.08.23) 

 

De tentoonstelling River of Rebirth bekijkt water als bron van verhalen over schepping en 

verwoesting, over leven en dood. En zo ook water als bron van cultuur. Rivieren zijn van oudsher 

een bron van verhalen. In deze tentoonstelling symboliseert het voortdurend stromende water 

oneindigheid én vergankelijkheid. 

 

  

De jongste jaren worden we echter steeds vaker geconfronteerd met de grote kracht en 

onvoorspelbaarheid van dat water – water laat zich niet zomaar bedwingen. Het besef dat het 

water er al was voor de mens en er na de mens nog zal zijn, stemt ons tot bescheidenheid. Het 

is nog niet te laat om onze band met deze natuurkracht te herstellen, en dat is een hoopvolle 

gedachte die River of Rebirth meegeeft. 

 

  

Healing Water (01.04.23 – 20.08.23) 

 

Water is een herkenbaar en effectief onderdeel van vele zingevende en therapeutische praktijken 

over heel de wereld. Het is niet alleen een vitale levensbron, maar brengt ons ook rust en kalmte 

en zorgt voor een goede geestelijke gezondheid. In de tentoonstelling Healing Water ligt de focus 

op de helende kracht van water. De kunstenaars en ontwerpers – onder hen Sep Verboom (BE), 

Juul Hagemeier (NL), Nanno Simonis (NL) – spelen in op die opmerkelijke eigenschappen van 

water. Ze ontwerpen nieuwe rituelen, installaties voor verstilling, objecten voor zingeving, helende 

projecten. 

  

FORMAT 2023: Water Expeditions (01.04.23 – 20.08.23) 

 

In FORMAT krijgen recent afgestudeerde ontwerpers en architecten, geselecteerd via een open 

call, de kans om hun artistieke praktijk te tonen in een groepstentoonstelling. Voor FORMAT 2023 

werd er voor het eerst rond een gezamenlijke thematiek gewerkt. De zeven laureaten bestuderen 

onze dagelijkse interacties met water vanuit hun eigen perspectief. Ga met hen mee op 

ontdekking naar nieuwe waterwerelden die onze relatie met water verkennen én herontwerpen. 



 

  

Kunst aan de Maas in 2023 

 

Na de Tree of Life van Mark Dion in Herbricht en tijdelijke werken van Benjamin Verdonck, Olivier 

Goethals en Maarten Inghels, zullen in de zomer van 2023 enkele nieuwe kunstwerken in de 

Limburgse Maasvallei gerealiseerd worden. 

 

Binnenkort wordt de volledige lijst bekendgemaakt van de kunstenaars die aan de 

diverse tentoonstellingen deelnemen 

 

Over Z33 – Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur 

Z33 is de internationale kunstinstelling die kunst, design en architectuur verbindt met 

maatschappelijk relevante thema’s waarbij er een sterke nadruk ligt op openheid. Een prikkelend 

programma van tentoonstellingen en projecten zoals kunst in de open ruimte en activiteiten voor 

een breed publiek (nocturnes, lezingen, familieparcours, scholenwerking...) inspireert de 

bezoekers met creatieve verbeelding en vuurt dialoog aan over maatschappelijke vernieuwing. 

 


