Oproep tot giften
« Het heden archiveren »

Sint-Gorikshallen – Sint-Goriksplein 1, 1000 Brussel
sintgorikshallen.be

De Sint-Gorikshallen ondersteunen initiatieven die het BrusselsHoofdstedelijk Gewest mee vormgeven en onderscheiden.
Deze ‘Brusselse Agora’ organiseert een Eerste bibliotheek van
lievelingsboeken & Een archeologische etalage van voorwerpen
uit onze tijd door afstand te nemen van de goede en nobele
smaak, van het officiële en het gewijde.

BOEKEN EN VOORWERPEN
GESCHONKEN DOOR BRUSSELAARS
De samenstelling van alle bibliotheken, zoals museumcollecties,
ontstaat op basis van de willekeurige logica van volgorde en rangorde.
De bibliotheek en etalage die wij willen ontwikkelen ontstaan op basis
van een puur subjective, willekeurige en genereuze logica.

>> Of je lievelingsboek nu beschouwd wordt als een groot of minder groot literair
werk; wij willen weten waarom het je zo dierbaar is.

>> Of je lievelingsvoorwerp een voorbeeld is van technologische innovatie of

niet; wij willen weten waarom het volgens jou representatief is voor deze tijd.

Actoren van onze tijd! Laten we de vertellers
worden van ons tijdperk en beslissen wat
we ervan willen bewaren, doorgeven en als
waardevol beschouwen. Laten we anderen
inspireren – op het voortoneel verschijnen –
met als enige doel: iets schenken.

>> De schenking

HET PRINCIPE
>> De Overdracht
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Stuur ons je boek/voorwerp per post of kom
het bij ons afgeven, met als mededeling: « Het
heden archiveren »
Adres : Sint-Gorikshallen – Sint-Goriksplein 1,
1000 Brussel

DE METHODE
2

Voor de internetfanaten : bezorg ons een foto van het voorwerp of
de referentie van het boek >> accueil@hallessaintgery.be

>> Gelieve ons in beide gevallen de reden van uw keuze, uw naam,

voornaam en de datum mee te geven.
Bijvoorbeeld : Stéphanie Pécourt / Elsene / 2018 / Boek : De mythe van
Sisyphos. Voorwerp: Muziekdoos.

					Contactpersoon : Lydia Debroeyer

HET DOEL
>> Bijdragen tot het samenstellen van een bibliotheek en een fysieke en virtuele

archeologische etalage van onze tijd - 100% gratis – toegankelijk voor de jaarlijks meer
dan 250 000 bezoekers van de Hallen

>> Digitalisering van de schenkingen en vrije toegang via de website:
www.sintgorikshallen.be

>> Tentoonstelling met de boeken en voorwerpen tijdens het volgend seizoen van de SGH
>> Terugblikken op het verleden en zich richten naar de toekomst

