
Moderne interieurs werden meestal integraal mee ontworpen met de drager en de schil van het gebouw. Veranderende 
smaak, wijzigende comfort eisen, slijtage en de wens tot functionele aanpassingen leiden vaak tot een ontkoppeling 
van het interieur - met een relatief korte levensduur - en de drager met een over het algemeen veel langere levensduur. 
Daarnaast zijn ze als losse inventaris kwetsbaar omdat ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd. 

Op 11 april organiseert Docomomo haar jaarlijkse seminar rondom het thema ‘het Moderne interieur’. Diverse sprekers 
en schrijvers zullen ingaan op onderwerpen over het Moderne interieur. Hoe kijken opdrachtgevers, architecten en 
monumentenzorgers bij herbestemming of renovatie aan naar de samenhang tussen interieur en exterieur? Welke 
instrumentaria staan overheden ter beschikking om Moderne interieurs een toekomst te bieden? Wat weten we over 
het gebruik van moderne materialen en nieuwe technieken in het Moderne interieur en hoe worden deze bewaard, 
opnieuw aangewend of gerestaureerd? Is het Moderne woonhuis interieur wel te behouden zonder het te musealiseren?

De middag zal worden afgesloten met een debat. 
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SEMINAR 11 APRIL 2014, 13.00 -18.00 UUR

HET MODERNE INTERIEUR,
HOE LANG GAAT HET MEE?



Voorlopig programma:
12.30 –13.00 uur   inloop met koffie en thee
13.00 uur  opening/introductie 
13.15 --15.00 uur  diverse lezingen 
15.00 uur  koffie/theepauze
15.30 –17.00 uur  debat
17.00 uur   borrel
Het definitieve programma ontvangt u na aanmelding via email en is vanaf 31 maart op www.docomomo.nl te 
vinden.

Aan het thema werken onder meer mee: 
Rudolphine Eggink, Joris Molenaar, Edwin van der Voort, Mascha van Damme, Marjanne Statema, Laurens Jan Ten 
Kate, Sylvia van Schaik, Janneke Golen, Eloy Koldeweij, Harrie Schuit, Geertje Huisman, Erik Slothouber, Stefanie 
Wettstein (CH), Lino Sibillano (CH), Camiel Berns, Hendrik Jan Tolboom, Zsuzsanna Böröcz (B) 

Locatie:
Gerrit Rietveld Academie, Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED Amsterdam

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@docomomo.nl. De kosten voor deelname bedragen 
45 euro, studenten 15 euro. Dit is inclusief de publicatie. Kosten deelname s.v.p. vooraf overmaken op 
rekeningnummer NL95ABNA0.50.92.10.341 t.n.v. Stichting Docomomo Nederland te Delft o.v.v. seminar 2014.
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