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CCeett  aallbbuumm  aa  ééttéé  ééddiittéé  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  dduu  ccoonncceepptt  dduu  
CCeennttrree  NNaattiioonnaall  ddee  llaa  CCuullttuurree  IInndduussttrriieell  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  eexxppoossiittiioonn  

oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  FFoonnddss  BBeellvvaall  àà  llaa  KKuullttuurrffaabbrriikk  àà  EEsscchh−−ssuurr−−AAllzzeettttee..  
LL’’ééddiittiioonn  eesstt  lliimmiittééee  àà  220000  eexxeemmppllaaiirreess..
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LLeess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  HHaauuttss  FFoouurrnneeaauuxx  ddee  BBeellvvaall  sseerroonntt  ccoonnsseerrvvééss  ppoouurr  llaa  ppoossttéérriittéé..  IIllss
ssoonntt  lleess  ddeerrnniieerrss  ttéémmooiinnss  dd’’uunnee  lloonngguuee  ééppooqquuee  ddee  pprreessqquu’’uunn  ssiièèccllee..  UUnnee  ééppooqquuee  qquuii  aa
mmaarrqquuéé  pprrooffoonnddéémmeenntt  nnoottrree  ppaayyss,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  llee  ppaayyssaaggee..

UUnnee  vviillllee  nnoouuvveellllee  ssee  ddéévveellooppppeerraa  àà  cceett  eennddrrooiitt..  UUnn  ggrraanndd  pprroojjeett  uurrbbaaiinn,,  aammbbiittiieeuuxx,,  aa
ééttéé  llaannccéé..  LL’’uussiinnee,,  ooùù  vvooiillaa  mmooiinnss  ddee  ddiixx  aannss  eennccoorree  oonn  ffoonnddaaiitt  llee  ffeerr,,  sseerraa  vviillllee..  
llaa  CCiittéé  ddeess  SScciieenncceess..          

MMaaiiss  ccoommmmeenntt  aapppprriivvooiisseerr  cceess  ddeeuuxx  mmoonnssttrreess  dd’’aacciieerr  eett  ddee  bbééttoonn  qquuii  oonntt  ccoonnssoommmméé
ttaanntt  dd’’hhoommmmeess??  

CCoommmmeenntt  ffaaiirree  uunnee  vviillllee  ddee  ccee  lliieeuu,,  ooùù  lleess  mmaacchhiinneess  ggrroonnddaaiieenntt  jjoouurr  eett  nnuuiitt  eett  ooùù  llee  
ffrraaccaass  aassssoouurrddiissssaanntt  rryytthhmmaaiitt  llee  ttrraavvaaiill  ddeess  oouuvvrriieerrss??

CCoommmmeenntt  ttrraannssffoorrmmeerr  ccee  lliieeuu  eeffffrraayyaanntt,,  qquuii  rrééssoonnnnee  eennccoorree  ddee  cceess  éécchhooss  tteerrrriibblleess,,  eenn
uunn  ppaayyssaaggee  ooùù  jjoouueerroonntt  lleess  eennffaannttss??

CCoommmmeenntt  cciivviilliisseerr  cceett  eennffeerr  ooùù  llaa  ffoouurrnnaaiissee  ééccaarrllaattee  mmoorrddaaiitt  qquuii  ss’’aapppprroocchhaaiitt  ddee  ttrroopp,,
ooùù  lleess  ffuummééeess  ââccrreess  ccoouuppaaiieenntt  llee  ssoouuffffllee,,  ooùù  llaa  vvaappeeuurr  bbrrûûllaannttee  ssuuiinnttaaiitt  ddee  ppaarrttoouutt??

CCoommmmeenntt  iinnttééggrreerr  cceess  mmaacchhiinneess,,  cceess  oouuttiillss  qquuii  ssuueenntt  eennccoorree  ccee  ffeeuu  ddaanntteessqquuee,,  ddaannss
ll’’aarrcchhiitteeccttuurree  dd’’uunnee  vviillllee  mmooddeerrnnee??

NNoouuss  aavvoonnss  iinnvviittéé  FFrraannççooiiss  SScchhuuiitteenn  àà  rrééfflléécchhiirr  ssuurr  llee  ssuujjeett  eett  àà  ddeessssiinneerr  uunnee  
ssccéénnooggrraapphhiiee,,  uunn  rrêêvvee,,  uunnee  uuttooppiiee  ppeeuutt  êêttrree,,,,,,,,,,

MMaaiiss  uunnee  iiddééee..

llee  FFoonnddss  BBeellvvaall

pprrééffaaccee
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LLeess  HHaauuttss  FFoouurrnneeaauuxx  ddee  BBeellvvaall  ssee  ssoonntt  aarrrrêêttééss  llee  3311  jjuuiilllleett  11999977..    

DDeeppuuiiss,,  llee  ssiittee  eesstt  rreessttéé  tteell  qquueell,,  iinnttoouucchhéé,,  iinnvviioolléé..  UUnnee  ppaaggee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  llaa
ssiiddéérruurrggiiee  eeuurrooppééeennnnee  aa  ééttéé  ttoouurrnnééee  lloorrssqquuee  llaa  ccoouullééee  ss’’eesstt  aarrrrêêttééee,,  lloorrssqquuee  lleess
mmaacchhiinneess  ssee  ssoonntt  ttuueess,,  lloorrssqquuee  llee  ffeeuu  ss’’eesstt  éétteeiinntt..  LLee  ssiilleennccee  yy  eesstt  iimmpprreessssiioonnnnaanntt..
HHeeuurreeuusseemmeenntt,,  ccee  lliieeuu  aa  ééttéé  pprroottééggéé..

LLee  pprroojjeett  qquuii  vvaa  ttrraavveerrsseerr  llee  ssiittee  sseerraa  eexxttrrêêmmeemmeenntt  rreessppeeccttuueeuuxx  ddee  cceettttee  hhiissttooiirree,,  ddee
cceettttee  aarrcchhiitteeccttuurree  aaiinnssii  qquuee  ddeess  hhoommmmeess  qquuii  yy  oonntt  ttrraavvaaiilllléé..  AAuu  ffiill  ddeess  aannnnééeess,,  llaa
nnaattuurree  yy  aa  ttoouutt  ddoouucceemmeenntt  rreepprriiss  sseess  ddrrooiittss,,  llee  mmaarraaiiss  −−  qquuii  eexxiissttaaiitt  aavvaanntt  −−  aa  ddee
nnoouuvveeaauu  eennvvaahhii  llee  lliieeuu,,  uunnee  vvééggééttaattiioonn  ssaauuvvaaggee  ss’’yy  eesstt  iimmppllaannttééee  ttoouutt  nnaattuurreelllleemmeenntt..
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LLee  pprroojjeett  tteenntteerraa  ddee  nnee  ppaass  ttoouucchheerr  àà  cceett  eennddrrooiitt  ddeevveennuu  ""ssaaccrréé"",,  ttoottaalleemmeenntt  eett
ddééffiinniittiivveemmeenntt  iinntteerrddiitt  aauu  ppuubblliicc,,  mmaaiiss  ddee  ll’’eefffflleeuurreerr,,  llee  ccaarreesssseerr,,  llee  ppéénnééttrreerr  aavveecc
pprrééccaauuttiioonn,,  eett  ddee  ddiiaalloogguueerr  aavveecc  lluuii..

LLaa  ssttrruuccttuurree,,  ssuussppeenndduuee  ppaarr  ddeess  ppiilliieerrss  ttrrèèss  ffiinnss  qquuii  oonntt  uunn  mmiinniimmuumm  dd’’iimmppaacctt  ssuurr  llee
ssiittee,,  ppeerrmmeettttrraa  dd’’eennvviissaaggeerr  uunnee  sséérriiee  ddee  ppooiinnttss  ddee  vvuuee  vvaarriiééss  eett  ssppeeccttaaccuullaaiirreess..  EEtt  llee
ssiittee  éévvoolluueerraa  ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt,,  ssoouuss  llee  rreeggaarrdd  aatttteennttiiff  ddeess  SSiitteess  eett  MMoonnuummeennttss    
((pprrootteeccttiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee))eett  ddeess  jjaarrddiinniieerrss−−ppaayyssaaggiisstteess..

LL’’aarrcchhiitteeccttuurree  ssee  ddooiitt  dd’’êêttrree  uunnee  pprroouueessssee  tteecchhnniiqquuee,,  ccrrééaanntt  ssaannss  cceessssee  ddeess  ssuurrpprriisseess..
EEllllee  ddeevvrraa,,  ccoommmmee  uunnee  ppllaannttee,,  ss’’iinnssiinnuueerr,,  ccoonnttoouurrnneerr,,  eennttoouurreerr..  EEllllee  ccoommpprreennddrraa,,  eenn  pplluuss
dd’’uunnee  cciirrccuullaattiioonn  ppiiééttoonnnniièèrree  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ttrraavveerrsseerr  rraappiiddeemmeenntt  llee  ssiittee,,  ddeess
mmaaggaassiinnss,,  rreessttaauurraannttss,,  bbuurreeaauuxx,,  lliieeuuxx  ccuullttuurreellss,,  ssaalllleess  ddee  ssppeeccttaaccllee..  TToouuss  cceess  eennddrrooiittss
aauurroonntt  uunn  lliieenn  oorrggaanniiqquuee  aavveecc  ccee  qquuii  lleess  eennttoouurree..  IIllss  pprrooffiitteerroonntt  àà  ttoouuss  mmoommeennttss  ddee  llaa
ppuuiissssaannccee  dduu  lliieeuu..

LLee  ssooiirr,,  iill  sseerraa  ttoottaalleemmeenntt  mmiiss−−eenn−−ssccèènnee  ppaarr  uunn  vvéérriittaabbllee  ssccéénnaarriioo  lluummiièèrree  eenn  bboouuccllee,,
mmaanniièèrree  ddee  rreeddééccoouuvvrriirr  ll’’éémmoottiioonn  qquuii  eenn  éémmaannee..  EEtt,,  ddee  ttrrèèss  llooiinn,,  cceettttee  ggrraannddee  mmaacchhiinnee
sseemmbblleerraa  vviivvrree  uunnee  nnoouuvveellllee  vviiee..
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LLee  pprroojjeett  sseerraa  ccoonnssttiittuuéé  ddee  ddeeuuxx  nniivveeaauuxx  ::

LLee  nniivveeaauu  iinnfféérriieeuurr,,  ttoouutt  eenn  ééttaanntt  ffeerrmméé,,  sseerraa  ttoouujjoouurrss  llaarrggeemmeenntt  oouuvveerrtt  ssuurr  ll’’eexxttéérriieeuurr
ppaarr  uunnee  bbaaiiee  vviittrrééee  ccoonnttiinnuuee..  LLàà  aauussssii,,  pplluussiieeuurrss  cciirrccuullaattiioonnss  sseerroonntt  ppoossssiibblleess..  AAiinnssii,,
sseerraa  ééttaabbllii  uunn  ttrraajjeett  ffoonnccttiioonnnneell  ooùù  ppiiééttoonnss  eett  vvééllooss  ccoohhaabbiitteerroonntt  ((ssaannss  ccoommpptteerr  
dd’’éévveennttuueellss  ppeettiittss  eennggiinnss  éélleeccttrriiqquueess))  ddaannss  uunnee  rruuee  aanniimmééee..  PPaarrffooiiss,,  llee  ssooll  ddeevviieennddrraa
ttrraannssppaarreenntt,,  nnoouuss  ffaaiissaanntt  ddééccoouuvvrriirr  ddeess  eessppaacceess  iimmpprréévviissiibblleess  eett  ffaasscciinnaannttss..  
AA  dd’’aauuttrreess  mmoommeennttss,,  llee  ppllaaffoonndd  llaaiisssseerraa  eennttrreevvooiirr  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  ssppeeccttaaccuullaaiirreess..
TToouuss  cceess  eessppaacceess  pprrooffiitteerroonntt  aauu  mmiieeuuxx  ddeess  mmuullttiipplleess  ppoossssiibbiilliittééss  ooffffeerrtteess  ppaarr  llee  ssiittee..
LLeess  ddeeuuxx  cciirrccuullaattiioonnss  ssee  ccrrooiisseerroonntt  aauu  cceennttrree  dduu  ssiittee,,  ppeerrmmeettttaanntt  aaiinnssii  ddee  cchhaannggeerr  ddee
ddiirreeccttiioonn..

LLee  nniivveeaauu  ssuuppéérriieeuurr  ccoommpprreennddrraa  uunnee  ccoouullééee  vveerrttee  ccoonnssttiittuuééee  ddee  ppllaanntteess  eett  dd’’aarrbbrreess
ttaaiillllééss,,  ccoommmmee  uunn  jjaarrddiinn  àà  llaa  ffrraannççaaiissee,,  aavveecc  ddeess  zzoonneess  dd’’hheerrbbee  ((ooùù  ll’’oonn  ppoouurrrraa  
ss’’éétteennddrree,,  lleess  HHaauutt  FFoouurrnneeaauuxx  jjuussttee  aauu−−ddeessssuuss  ddee  nnoouuss))..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauu  rreessttee,,  llaa
nnaattuurree  sseerraa  iiccii  oorrggaanniissééee..  IIll  ss’’aaggiirraa  dd’’uunn  jjaarrddiinn  ssuussppeenndduu  aavveecc  uunnee  vvééggééttaattiioonn  aaddaappttééee
−−  ppaass  ddee  ggrrooss  aarrbbrreess  −−..  NNoouuss  ddeevvrroonnss  nnoouuss  yy  sseennttiirr  àà  ll’’aaiissee  eett  pprroottééggééss..  NNoouuss  
ppoouurrrroonnss  llee  ttrraavveerrsseerr  rraappiiddeemmeenntt,,  mmaaiiss  aauussssii  nnoouuss  bbaallaaddeerr  eenn  ppaarreessssaanntt..  LLee  lliieeuu  nnee
sseerraa  jjaammaaiiss  ppllaannee,,  ttoouujjoouurrss  llééggèèrreemmeenntt  eenn  ddéécclliivviittéé  ((ééggaalleemmeenntt  ddaannss  llaa  llaarrggeeuurr))..  
AA  ddiivveerrss  eennddrrooiittss,,  nnoouuss  ppoouurrrroonnss  ddeesscceennddrree  àà  ll’’aauuttrree  nniivveeaauu,,  ttoouutt  ddoouucceemmeenntt,,  ssaannss  
eessccaalliieerr..
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DDaannss  cceettttee  ttrraajjeeccttooiirree  ttrrèèss  fflluuiiddee,,  ddeess  eemmbbrraanncchheemmeennttss  ppéénnééttrreerroonntt  cceerrttaaiinneess
ppaarrttiieess..  LLaa  ssaallllee  ddee  ssppeeccttaaccllee  aauurraa  uunnee  ssccèènnee  vviittrrééee  ssuurr  uunn  ddeess  HHaauuttss  FFoouurrnneeaauuxx,,  
ppeerrmmeettttaanntt  llee  ssooiirr  ddee  ll’’uuttiilliisseerr  ccoommmmee  uunn  ddééccoorr  aanniimméé  ppaarr  llaa  lluummiièèrree..  EEtt  ddeess  pprroojjeecc−−
tteeuurrss  vviiddééoo  aanniimmeerroonntt  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  HHaauutt  FFoouurrnneeaauu,,  éévvooqquuaanntt  uunnee  vviivvee  aattmmoosspphhèèrree..  IIll  nnee
ss’’aaggiirraa  ppaass  ddee  ccrrééeerr  uunn  mmuussééee  aauu  sseennss  ccllaassssiiqquuee  eett  ddiiddaaccttiiqquuee  dduu  tteerrmmee  ((iill  yy  eenn  aa
ddééjjàà  ssuuffffiissaammmmeenntt  eenn  EEuurrooppee))..  AA  ppaarrttiirr  ddee  ll’’éémmoottiioonn  eett  dduu  mmyyssttèèrree  qquuii  ssee  ddééggaaggeenntt
ddee  ll’’eennddrrooiitt,,  iill  ss’’aaggiirraa  ddee  ffaaiirree  ddééccoouuvvrriirr,,  dd’’ééttoonnnneerr  eett  dd’’iinnttrriigguueerr..  LLee  lliieeuu  ddeevvrraa  
ggaarrddeerr  ssoonn  mmyyssttèèrree  eett  nnoouuss  ddoonnnneerr  eennvviiee  ddee  llee  ppeerrcceerr..  DDiifffféérreennttss  ppeettiittss  oobbjjeettss  
ddiisssséémmiinnééss  ççàà  eett  llàà  éévvooqquueerroonntt  uunnee  hhiissttooiirree..  IIllss  ppeerrmmeettttrroonntt  ddee  ffaaiirree  ppaarrlleerr  llee  lliieeuu,,  ddee
rraaccoonntteerr  lleess  vviieess,,  lleess  mmééttiieerrss  ddee  ll’’ééppooqquuee..  AA  ll’’aaiiddee  ddee  ""lluunneetttteess−−ééccrraann"",,  lleess  vviissiitteeuurrss
ppoouurrrroonntt  vviisseerr  uunn  oobbjjeett..  AAlloorrss,,  ddeess  iimmaaggeess  eett  ddeess  vvooiixx  eenn  ssoorrttiirroonntt  eett  cceelluuii−−ccii  ssee
mmeettttrraa  ""àà  ppaarrlleerr""..  DDee  ppeettiittss  oouuttiillss  nnoouuss  ffeerroonntt  vviissuuaalliisseerr  lleess  tthhèèmmeess  àà  uunnee  aauuttrree
éécchheellllee,,  pprreessqquuee  mmiiccrroossccooppiiqquuee..  NNoouuss  ppoouurrrroonnss  aaiinnssii  eennttrreerr  ddaannss  llee  dduu  tteemmppss  eett  
rreevviissiitteerr  llee  ssiittee  jjuussqquu’’àà  uunn  oouu  ddeeuuxx  ssiièècclleess  aauuppaarraavvaanntt..  

FFrraannççooiiss  SScchhuuiitteenn
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uunn  rrêêvvee??!!



llaa  ssaallllee  ddee  ssppeeccttaacclleess  aauurraa  uunnee  ssccèènnee  vviittrrééee  ssuurr  uunn  ddeess  HHaauuttss  FFoouurrnneeaauuxx



eett,,  ddee  ttrrèèss  llooiinn,,  cceettttee  ggrraannddee  mmaacchhiinnee  sseemmbblleerraa  vviivvrree  uunnee  nnoouuvveellllee  vviiee



eenn  hhaauutt,,  uunnee  ccoouullééee  vveerrttee  ccoonnssttiittuuééee  ddee  ppllaanntteess  eett  dd’’aarrbbrreess  ttaaiillllééss



ppaarrffooiiss,,  llee  ssooll  ddeevviieennddrraa  ttrraannssppaarreenntt  nnoouuss  ffaaiissaanntt  ddééccoouuvvrriirr  ddeess  eessppaacceess
iimmpprréévviissiibblleess  eett  ffaasscciinnaannttss



llee  nniivveeaauu  iinnfféérriieeuurr  sseerraa  ttoouujjoouurrss  llaarrggeemmeenntt  oouuvveerrtt  ssuurr  ll’’eexxttéérriieeuurr  
ppaarr  uunnee  bbaaiiee  vviittrrééee



lleess  ddeeuuxx  cciirrccuullaattiioonnss  ssee  ccrrooiisseerroonntt  aauu  cceennttrree  dduu  ssiittee,,  ppeerrmmeettttaanntt  aaiinnssii  ddee
cchhaannggeerr  ddee  ddiirreeccttiioonn



nnoouuss  ppoouurrrroonnss  ttrraavveerrsseerr  llee  ssiittee  rraappiiddeemmeenntt,,  mmaaiiss  aauussssii  nnoouuss  
bbaallllaaddeerr  eenn  ppaarreessssaanntt



llee  pprroojjeett  qquuii  vvaa  ttrraavveerrsseerr  llee  ssiittee  sseerraa  eexxttrrêêmmeemmeenntt  
rreessppeeccttuueeuuxx  ddee  ll’’hhiissttooiirree



llee  pprroojjeett  tteenntteerraa  ddee  nnee  ppaass  ttoouucchheerr  àà  cceett  eennddrrooiitt  ssaaccrréé,,  
mmaaiiss  ddee  ll’’eefffflleeuurreerr



llee  lliieeuu  ddeevvrraa  ggaarrddeerr  ssoonn  mmyyssttèèrree  eett  nnoouuss  ddoonnnneerr  eennvviiee  ddee  llee  ppeerrcceerr





ffrraannççooiiss  sscchhuuiitteenn

FFrraannççooiiss  SScchhuuiitteenn  eesstt  nnéé  àà  BBrruuxxeelllleess  llee  2266  aavvrriill  11995566  ddaannss  uunnee  ffaammiillllee  dd’’aarrcchhiitteecctteess..  llll  nn’’aa  qquuee

1166  aannss  lloorrssqquuee  sseess  pprreemmiièèrreess  ppllaanncchheess  ssoonntt  ppuubblliiééeess  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss..

AA  ll’’AAtteelliieerr  BBaannddee  DDeessssiinnééee  ddee  ll’’iinnssttiittuutt  SSaaiinntt−−LLuucc,,  iill  rreennccoonnttrree  CCllaauuddee  RReennaarrdd  aavveecc  qquuii  iill  rrééaalliisseerraa

ddeeuuxx  aallbbuummss::  ""AAuuxx  mmééddiiaanneess  ddee  CCyymmbbiioollaa""  eett  ""llee  RRaaiill""..  IIll  ccoollllaabboorree  ééggaalleemmeenntt  aauuxx  ttrrooiiss  vvoolluummeess  dduu

""99èèmmee  RRêêvvee""  dd’’ooùù  ssoorrttiirroonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  aarrttiissaannss  dduu  rreennoouuvveeaauu  ddee  llaa  bbaannddee  ddeessssiinnééee  bbeellggee..

AAvveecc  ssoonn  ffrrèèrree  LLuucc,,  iill  ééllaabboorree  aauu  ffiill  ddeess  aannss  llee  ccyyccllee  ddeess  ""TTeerrrreess  CCrreeuusseess"";;  ttrrooiiss  aallbbuummss  ssoonntt

ppaarruuss  àà  ccee  jjoouurr  ::  ""CCaarraappaacceess"",,  ""  ZZaarraa"",,  eett  ""NNooggééggoonn""..

DDeeppuuiiss  11998822,,  iill  ttrraavvaaiillllee  aavveecc  ssoonn  aammii  dd’’eennffaannccee  BBeennooîîtt  PPeeeetteerrss  àà  llaa  sséérriiee  ""LLeess  CCiittééss  oobbssccuurreess"",,

ppuubblliiaanntt  ssuucccceessssiivveemmeenntt  ""LLeess  MMuurraaiilllleess  ddee  SSaammaarriiss"",,  ""LLaa  FFiièèvvrree  dd’’UUrrbbiiccaannddee"",,  ""LL’’AArrcchhiivviissttee"",,

""LLaa  TToouurr"",,  ""LLaa  RRoouuttee  dd’’AArrmmiilliiaa"",,  ""BBrrüüsseell"",,  ""LL’’EEcchhoo  ddee  CCiittéé"",,  ""LL’’EEnnffaanntt  ppeenncchhéé"",,  ""LLee  GGuuiiddee

ddeess  CCiittééss""  eett  ""LL’’OOmmbbrree  dd’’uunn  hhoommmmee""..  CCeess  aallbbuummss  oonntt  ééttéé  ttrraadduuiittss  ddaannss  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  llaanngguueess

eett  oonntt  oobbtteennuu  nnoommbbrreeuusseess  ddiissttiinnccttiioonnss..

FFrraannççooiiss  SScchhuuiitteenn  aa  ééggaalleemmeenntt  ddeessssiinnéé  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aaffffiicchheess,,  iilllluussttrraattiioonnss,,  sséérriiggrraapphhiieess  eett  

lliitthhooggrraapphhiieess..  IIll  aa  rrééaalliisséé  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  ttiimmbbrreess  ppoouurr  llaa  ppoossttee  bbeellggee..

IIll  aa  ccoollllaabboorréé  àà  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ggrraapphhiiqquuee  ddee  ddeeuuxx  ffiillmmss  ""GGwweennddoolliinnee""ddee  JJuusstt  JJaaeecckkiinn  eett

dd""TTaaxxaanniiaa""  ddee  RRaaoouull  SSeerrvvaaiiss  eett  eesstt  ccoo−−aauutteeuurr  dd’’uunnee  sséérriiee  eenn  aanniimmaattiioonn  ddee  ssyynntthhèèssee,,  

""LLeess  QQuuaarrxxss""..  AAvveecc  BBeennooîîtt  PPeeeetteerrss  iill  rrééaalliissee  ddeeuuxx  ddooccuueennttaaiirreess−−ffiiccttiioonn::  ""LLee  DDoossssiieerr""  eett

""LL’’AAffffaaiirree  DDeessoommbbrreess""..

IIll  rrééaalliissee  pplluussiieeuurrss  ssccéénnooggrraapphhiieess,,  ddoonntt  llaa  ""  LLaa  VViillllee  IImmaaggiinnaaiirree"",,  ""LLee  MMuussééee  ddeess  OOmmbbrreess""  aaiinnssii

qquuee  llee  ""PPaavviilllloonn  dduu  GGrraanndd−−DDuucchhéé  dduu  LLuuxxeemmbboouurrgg  àà  ll’’EExxppoossiittiioonn  UUnniivveerrsseellllee  ddee  SSéévviillllee""..  IIll  ssiiggnnee  

ééggaalleemmeenntt  rreessppoonnssaabbllee  ppoouurr  llee  ccoonncceepptt  ddeess  ssttaattiioonnss  ddee  ""PPoorrttee  ddee  HHaall""  àà  BBrruuxxeelllleess  eett  ""AArrttss  eett

MMééttiieerrss""  àà  PPaarriiss..  IIll  ffuutt  ffiinnaalleemmeenntt  llee  ccoonncceepptteeuurr  dduu  ggiiggaanntteessqquuee  ""PPaavviilllloonn  ddeess  UUttooppiieess""  àà  

ll’’EExxppoossiittiioonn  UUnniivveerrsseellllee  ddee  HHaannoovvrree..

EEnn  22000022  FFrraannççooiiss  SScchhuuiitteenn  aa  oobbtteennuu  eenn  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  cceess  nnoommbbrreeuuxx  ttrraavvaauuxx  llee  GGrraanndd  PPrriixx

ddee  llaa  VViillllee  dd’’AAnnggoouullèèmmee,,  ll’’OOssccaarr  ddee  llaa  BBDD..
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