
Inhoudelijke rapportering Casablanca Design Week 
 

Samenvatting 
 
Van 24 tot 30 september organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis 
voor actuele kunst, Vlaams-Marokkaans culturenhuis Darna en Flanders DC, een 
werkbezoek rond duurzame vormgeving in het kader van de Casablanca Design Week 
2019 (CDW2019). FARO was erbij van dinsdag 24 tot zaterdag 28 september. 
 
De laatste jaren is in Marokko een levendige kunst- en cultuurscene ontstaan. Een 
nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars verbindt de Marokkaanse 
ambachtscultuur met social design en actuele vraagstukken zoals ecologie en 
duurzaam samenleven. 
 
Vijftien Vlaamse professionals uit de kunst- en designsector namen deel aan de 
Casablanca Design Week. Op het programma, samengesteld door designcollectief 
HOUNA, stonden ontmoetingen met Marokkaanse ontwerpers en kunstenaars. 
 
Rode draad doorheen CDW2019 was ‘“Mn Hna Lhih”. Vrij vertaald: ‘van hier naar 
daar, van het verleden naar de toekomst’. Hoe kan hedendaags design zowel blijk 
geven van toekomstgerichte innovatie als een valorisatie zijn van het verleden?  
 
Gedurende CDW2019 maakten we kennis met een aantal Marokkaanse ontwerpers, 
kunstenaars en ondernemingen, actief in de creatieve industrie. We hadden ook 
afspraken met artistieke organisaties, zoals l’Atelier de l’Observatoire en l’Uzine. 
Allemaal borgen ze op hun manier vakmanschap in Marokko. 
 
Dit werkbezoek leverde een start op van een netwerk in Marokko, en betekende ook 
een verdieping van het Vlaamse netwerk. 
 
We kregen een blik van binnenuit op de situatie in Marokko, waar organisaties veel 
meer bottom-up ontstaan, met veel goesting en engagement, en interdisciplinaire 
projecten uit de grond stampen. Met een overheid die zich zo goed als teruggetrokken 
heeft uit de culturele sector is en het bijgevolg ontbreken van een slag- en 
daadkrachtig netwerk is de borging van vakmanschap veel meer een zaak is van het 
individu dan van een gemeenschap. Dit plaatste de situatie in Vlaanderen meer in 
perspectief. 
 
Maar evengoed maakten we ons de bedenking dat een week in se te kort is om ten 
gronde een inzicht te verwerven in hoe organisaties en individuen opereren in 
Marokko.  
 
Momenteel onderzoeken we met de partners van het project of we een meerjarig 
traject rond vakmanschap, design en erfgoed op poten kunnen zetten. 
 
 
 
 
 
 



Uitgebreid verslag 
 
Van 24 tot 30 september organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis 
voor actuele kunst, Vlaams-Marokkaans culturenhuis Darna en Flanders DC, een 
werkbezoek rond duurzame vormgeving in het kader van de Casablanca Design Week 
2019 (CDW2019). FARO was erbij van dinsdag 24 tot zaterdag 28 september. 
 
De laatste jaren is in Marokko een levendige kunst- en cultuurscene ontstaan. Een 
nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars verbindt de Marokkaanse 
ambachtscultuur met social design en actuele vraagstukken zoals ecologie en 
duurzaam samenleven. 
 
Vijftien Vlaamse professionals uit de kunst- en designsector namen deel aan de 
Casablanca Design Week. Op het programma, samengesteld door designcollectief 
HOUNA, stonden ontmoetingen met Marokkaanse ontwerpers en kunstenaars.  
 
Rode draad doorheen CDW2019 was ‘“Mn Hna Lhih”. Vrij vertaald: ‘van hier naar 
daar, van het verleden naar de toekomst’. Hoe kan hedendaags design zowel blijk 
geven van toekomstgerichte innovatie als een valorisatie zijn van het verleden?  
 
CDW2019 kon uitpakken met een goed gevuld programma. 
  
Op dinsdagavond 24 september opende de Design Week officieel met een 
tentoonstelling in de Medina, de oude wijk van de stad. Hier werd het thema van de 
week, “Mn Hna Lhih” of ook wel ‘van hier naar daar, van het verleden naar de 
toekomst’, flink uitgespeeld. We maakten kennis met werk van hedendaagse 
ontwerpers met een duidelijke verwijzing naar Marokkaans erfgoed.  
 
Eerder die dag spraken we met Julie Defudes, co-founder van Dar Islie.  
Deze Marokkaanse onderneming, opgericht in 2015, ondersteunt Marokkaanse 
ambachtslieden, om zo traditionele technieken en ambachtelijke kennis te borgen en 
vakmanschap en innovatie te bevorderen.  Uitwisseling van kennis en knowhow 
draagt het burgerinitiatief hoog in het vandaal. Daartoe zet het o.a. 
samenwerkingsverbanden op poten om zo de bedreigingen waar het ambachtelijk 
vakmanschap mee te kampen krijgt, het hoofd te bieden.  
 
Omdat het gros van de ambachtslui gericht is op productie, onderhevig is aan de 
grillen van een toeristisch clientèle en moeite heeft om hun producten te vernieuwen 
probeert Dar Islie hen met hedendaagse ontwerpers samen te brengen of vakmensen 
met verschillende beroepen samen te laten ‘ontwerpen’. Een hobbelig en intensief 
traject omwille van de culturele en maatschappelijke verschillen tussen de 
verschillende partijen. Door deelname aan internationale projecten zoals aan Les 
Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) brengen ze Marokkaanse 
vakmensen tot bij de eindklant die rechtstreeks getuigen zijn van het 
arbeidsintensieve métier en hun savoir faire. 
 
Het platform heeft ook een programma voor het bredere publiek. Door middel van 
educatieve workshops, o.a. voor scholen, sensibiliseert Dar Islie rond het belang van 
vakmanschap. 
 



 
Op woensdag 25 september presenteerden we samen met Design Museum Gent en 
Werkplaats Immaterieel Erfgoed enkele initiatieven in Vlaanderen op het snijvlak 
van design en erfgoed. De volgende zaken passeerden de revue:  
Erfgoeddag, en met name de voorbije editie rond vakmanschap, Handmade in 
Brugge, een initiatief rond vakmanschap in Brugge ontstaan vanuit Tapis plein i.s.m. 
de stad Brugge, Poème brut en vol+maakt, presentaties in het Design Museum Gent 
met een focus op ambachtelijk design, en het beurzensysteem voor het doorgeven van 
vakmanschap in een meester-leerling traject.  Leerling Lies Van Assche lichtte haar 
traject, waarin ze zich bekwaamt in Afghaans borduren, toe. 
 

Na deze presentatie spraken we met Sophia Mikou, een modeontwerpster die zich 
toelegt op ambachtelijk vervaardigde high-end fashion. Haar unieke en 
handgemaakte collecties komen tot stand in samenwerking met Marokkaanse 
vakmensen. Op die manier wordt dit vakmanschap doorgegeven aan de volgende 
generaties. 

 

Later die namiddag repten we ons naar het Sofitel, waar Design Talks doorgingen in 
de lobby. ‘Identiteit’ en ‘toekomst’ vormden hierbij de rode draad. Kunstenaars, 
ontwerpers, makers en onderzoekers deelden hun inzichten met elkaar en het 
publiek. Er werd een pleidooi gehouden voor de herwaarding van de creatieve 
beroepen, en hiermee samenhangend, de borging van de ontwerpcultuur in Marokko.  

 

Aansluitend luisterden we naar Mohamed Rahmo van het creatief collectief 
madNESS, een NGO die zich toelegt op het stimuleren, ondersteunen en versterken 
van de creatieve sector in Marokko. Via workshops, zakelijke ondersteuning en 
(educatieve) trajecten wil madNESS de organisatie en ontwikkeling van 
ondernemerschap bevorderen. MadNESS beoogt een duurzaam, efficiënt en 
rechtvaardig economisch model in de creatieve sector. 

We sloten de dag af met een netwerkdiner in het Hyatt Regency, aangeboden door de 
organisatoren en sponsors van de CDW. 

Donderdag 26 september reden we met een aantal Vlaamse deelnemers naar Stitch, 
een tapijtenfabrikant aan de rand van de stad, waar we kennis maakten met directeur 
Radwan Dahhan. Hij wijdde ons in de wondere wereld van het machinaal 
vervaardigde tapijt. Zo goed als alle gebruikte grondstoffen, van de wol tot de 
pigmenten, voert Stitch in. Maar de kennis en kunde van Marokkaanse ambachtslui 
over het handmatig vervaardigde tapijt, en in een bredere benadering textiel, wordt 
hier ingezet in een machinale productie. Of hoe het handmatige hand in hand gaat 
met het machinale. 
 

In de namiddag hadden we een afspraak in de kantoren van l’Atelier de 
l’Observatoire. Vanuit een appartement op de 16de verdieping in de wijk Maârif, 
ontplooit deze vzw een werking die zich situeert op het snijvlak tussen kunst en 



onderzoek. Ze zetten maatschappelijk geëngageerde participatieve projecten op 
poten, die kunstenaars, studenten, onderzoekers van verschillende disciplines en 
bewoners van de stad samenbrengen. Met deze projecten beogen ze niets minder dan 
maatschappelijke verandering, waarbij ze hun pijlen vooral richten op de marge, of 
die nu geografisch van aard is (in de zin van perifere stadswijken of 
gemarginaliseerde gebieden), historisch (onzichtbare narratieven) dan wel sociaal 
(kwetsbare gemeenschappen). 

Tijdens onze ontmoeting gingen we dieper in op le musée collectif, een burgerproject 
rond een museum van het collectieve geheugen. Bewoners, onderzoekers, studenten 
en kunstenaars slaan hiervoor de handen in elkaar. 
 
Niet het dominante narratief van de stad, maar wel de onzichtbare verhalen van de 
bewoners van Casablanca voor het voetlicht halen én borgen voor de toekomst: dat is 
het idee achter dit project. Dit doet l'Atelier de l'Observatoire door documenten, 
foto's, voorwerpen, films en herinneringen te verzamelen die een licht werpen op het 
stedelijke familieleven. Ook erfgoed van verlaten of voormalige openbare ruimtes, 
verbonden met het gezinsleven, behoren tot de scope. Op die manier borgt Le musée 
collectif erfgoed en geschiedenissen die dreigen te verdwijnen. Door de focus te 
leggen op collectieve en individuele verhalen, presenteert Le musée collectif een 
alternatief voor de 'officiële geschiedschrijving' van Marokko. 

 

 

Op vrijdag stond een bezoek aan l’Academie des Arts Traditionnels op de agenda. 
Deze academie is verbonden aan de stichting van de Hassan II moskee en aan het 
Ministerie van Islamitische zaken. Studenten genieten hier een driejarige opleiding, 
waarin ze klaargestoomd worden tot specialist in een bepaalde discipline, van 
houtbewerking over keramiek tot kalligrafie. In elk jaar loopt de student stage. De 
opleiding wordt afgerond met een meesterproef, vergezeld van een geschreven studie, 
die o.a. de economische aspecten van het oeuvre doorlicht. Op die manier zijn de 
afgestudeerden klaar om een plek te veroveren op de arbeidsmarkt. Ze verdienen hun 
boterham in architectenbureaus en in musea, als zelfstandige, als restaurator, in 
meubelmakerijen, etc.  
 
’s Avonds waren we van de partij bij de start van het culturele seizoen van l’Uzine. 
Een cultureel centrum, gesitueerd in de industriële wijk van Aïn Sebâa, dat een brede 
programmatie kent: van dans over film tot kunsttentoonstellingen, waarbij 
ontmoetingen tussen publiek en kunstenaar centraal staan.  
De design talks in het Institut français du Maroc bleken een inspirerende afsluiter 
van de dag. De ontwerpster achter het schoenenlabel Zyne, dat prat gaat op 
duurzaam vervaardigde muiltjes, imponeerde met haar verhaal over hoe ze het 
traditionele métier van Marokkaanse ambachtsvrouwen inzet om hedendaagse 
schoenen te maken, op het snijvlak van ambacht en design. Een dansoptreden, 
waarbij traditionele dansen op een hedendaagse manier werden geïnterpreteerd, 
maakte de dag helemaal af. 
 
Zaterdag was het alweer tijd om huiswaarts te keren. 
 



Dit werkbezoek leverde zodus een start op van een netwerk in Marokko, en betekende 
ook een verdieping van het Vlaamse netwerk. 
 
We kregen een blik van binnenuit op de situatie in Marokko, waar organisaties veel 
meer bottom-up ontstaan, met veel goesting en engagement, en interdisciplinaire 
projecten uit de grond stampen. Met een overheid die zich zo goed als teruggetrokken 
heeft uit de culturele sector en het bijgevolg ontbreken van een slag- en daadkrachtig 
netwerk is de borging van vakmanschap veel meer een zaak is van het individu dan 
van een gemeenschap. Dit plaatste de situatie in Vlaanderen meer in perspectief. 
 
Maar evengoed maakten we ons de bedenking dat een week in se te kort is om ten 
gronde een inzicht te verwerven in hoe organisaties en individuen opereren in 
Marokko. 
 
Momenteel onderzoeken we met de partners van het project of we een meerjarig 
traject rond vakmanschap, design en erfgoed op poten kunnen zetten. 
 

 

 

 

 


