
Levende bouwcultuur in de alpenstad 

 

Barokke pracht en de gedurfd gebogen helderheid van het heden worden aan wandelaars 

onthuld tijdens een tocht door Innsbruck in Tirol. 

 

Sinds de jaren 1990 is het stadsbeeld van Innsbruck veranderd. Moderne gebouwen, gepland 

door architecten uit de hele wereld, vormen een interessant contrast met de middeleeuwse en 

barokke gebouwen. Als je de hedendaagse kant van Innsbruck van dichterbij wilt bekijken, 

neem dan stadswandeling nummer zes. De wandeling van twee en een halve kilometer begint 

bij het Congres Innsbruck. Spoedig daarna bereik je het Haus der Musik, waarvan de donkere 

voorgevel rood, bruin of donkerpaars glinstert, afhankelijk van het uur van de dag en het weer. 

Op de Landhausplatz is het een goed idee om de golvende vloersculpturen, monumenten en 

beelden vanaf een van de bankjes te bekijken. Meer dan honderd jaar oud is de geschiedenis 

van Kaufhaus Tyrol, dat sterarchitect David Chipperfield een paar jaar geleden moderniseerde 

in samenwerking met architecten uit Innsbruck. Vlakbij staat het Oude Stadhuis - nu gehuld in 

een modern gewaad van glas. Je kunt je rondleiding afronden met een wandeling door de 

galerijen van het stadhuis.   

 

 

Innsbruck Tourismus Tourist Office 

Burggraben 3  

6020 Innsbruck 

E-Mail: office@innsbruck.info 

Web: www.innsbruck.info en www.innsbruck.info/sehenswuerdigkeiten/highlights/walks-to-

explore/touren/architektur.html 

Tel.: +43 512 53 56  
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Moderne kunst aan de rivier 

 

Eigentijdse kunstwerken, musea en galeries omzomen de "Creatief Salzburg" wandeling 

door de stad aan de Salzach. 

 

De traditionele festivalstad Salzburg heeft ook verrassend moderne kanten. Het motto "Creatief 

Salzburg" omvat alles van straatkunst en moderne dans tot hedendaagse kunst en architectuur. 

De zes kilometer lange "Creatieve Salzburg" stadswandelroute biedt inzichten. Het leidt van het 

onlangs gemoderniseerde hoofdstation naar het centrum van de stad, de Mönchsberg en het 

Arenbergkasteel. Langs de route zijn 24 stations om te bekijken en te blijven hangen. 

Sculpturen en installaties zijn er ook, evenals galerieën en musea, waaronder het "Museum der 

Moderne Salzburg" op de Mönchsberg. De begeleidende folder geeft ook leuke tips waar je 

onderweg kunt stoppen voor een hapje eten. Bezoekers kunnen genieten van een prachtig 

uitzicht over Salzburg vanaf het "Zeven Zintuigen" dakterras van Hotel Stein en van het Unikum 

Sky dakterras café. Het ligt aan het Unipark, waar een van de modernste 

universiteitsbibliotheken staat. 

 

 

Tourismus Salzburg 

Auerspergstraße 6 

5020 Salzburg 

E-Mail: tourist@salzburg.info 

Web: www.salzburg.info en www.salzburg.info/de/hotels-angebote/rundfahrten-

fuehrungen/stadtwandern/creative-salzburg 

Tel.: +43 662 88987-0 
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Graffiti in de haven 

 

In Linz in Opper-Oostenrijk brengt de galerie "Mural Harbor" kleur in het uitgestrekte 

havengebied aan de Donau. 

 

Linz is de thuishaven van de grootste binnenhaven aan de boven-Donau. Grote pakhuizen, 

containers, kranen en rails kenmerken het landschap rond de drie grote waterbekkens. Een 

paar jaar geleden ontstond de wens om de grijze gevels van de havengebouwen te verfraaien. 

Dat was de geboorte van "Mural Harbor". Intussen omvat de kleurrijke galerij zo'n 300 

grootschalige graffiti en muurschilderingen van kunstenaars uit 35 naties. Bezoekers kunnen de 

werken bekijken tijdens rondleidingen te voet of vanaf het schip. Op bepaalde data kunnen 

deelnemers zelfs een spuitbus ter hand nemen en zich aan graffiti wagen. 

 

 

Mural Harbor 

Industriezeile 40 

4020 Linz 

E-Mail: info@muralharbor.at 

Web: www.muralharbor.at 

Tel.: +43 664 65 75 142 
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Fotokunst in het groen 

 

"Viva Latina!" is het motto van het openlucht fotofestival La Gacilly, dat een 

gastoptreden maakt in de stad Baden in Neder-Oostenrijk. 

 

Van 18 juni tot 17 oktober 2021 is er veel te bewonderen in Baden. Ongeveer 1.500 foto's 

zullen te zien zijn in het centrum van de stad, parken en tuinen, sommige in een enorm formaat 

van wel 280 m². Het La Gacilly fotofestival maakt voor de vierde keer een stop in Baden.  

 

Een van de hoofdthema's dit jaar is Latijns-Amerika. Fotografen uit Brazilië, Ecuador, Chili, 

Mexico en Argentinië tonen in hun foto's, met poëzie, creativiteit en humor, de diversiteit van 

mensen en de schoonheid van landschappen, maar ook stedelijke chaos en schade aan de 

natuur. 

Het tweede thema is gewijd aan de biodiversiteit van de aarde en toont werk van enkele van de 

beste fotografen ter wereld. Ze willen helpen de mensen weer in contact te brengen met de 

levende wereld van onze natuur. 

 

Vanaf het bezoekerscentrum van de Tourist Information Baden op Brusattiplatz strekt de 

fototentoonstelling zich uit over een lengte van zeven kilometer. Er is een tuincircuit en een 

stadscircuit waaruit je kunt kiezen.  

 

 

Tourist Information Baden 

Brusattiplatz 3 

2500 Baden bei Wien 

E-Mail: info@baden.at en festival@lagacilly-baden.photo  

Web: www.tourismus.baden.at en https://festival-lagacilly-baden.photo/de/das-festival  

Tel.: +43 2252 86 800 600 

 

 

  

mailto:info@baden.at
mailto:festival@lagacilly-baden.photo
https://www.tourismus.baden.at/
https://festival-lagacilly-baden.photo/de/das-festival


Kunstinterventies op de berg 

 

Een zomerse attractie op de kronkelende Grossglockner Hoge Alpenweg is de tijdelijke 

tentoonstelling met de naam "Serpentine". 

 

Van begin mei tot begin november 2021 is er langs de Grossglockner Hochalpenstraße, die het 

SalzburgerLand met Karinthië verbindt, meer te bewonderen dan alleen schitterende natuur en 

wegenbouwkunst. Voor dit buitengewone landschap hebben kunstenaars werken gemaakt die 

te maken hebben met de natuurlijke en culturele geschiedenis van het landschap. Het 

tentoonstellingsproject heet "Serpentine - A Touch of Heaven and Hell". 

 

"Weltschmelz" noemt schilderes Anna Meier haar 15 grootschalige olieverfschilderijen. 

Conceptueel kunstenaar Ralo Mayer bouwt "natuurlijke cultuur onderdelen winkels" met 

gefolieerde auto-onderdelen. In filmische sequenties, getiteld "Lichthöhe", thematiseren de 

vertolkers Thomas Hörl en Peter Kozek facetten van de hoge alpiene bergwereld. Iris 

Andraschek en Hubert Lobnig beschrijven hun met geknoopte en geweven tapijten beklede 

auto's als "een enorm plezier". Hannes Zebedin trekt een rode lijn door het landschap door 

schapen rood te verven met een veganistische kleurtje. 

 

 

Großglockner Hochalpenstraße 

E-Mail: info@grossglockner.at 

Web: www.grossglockner.at en http://serpentine.at 

Tel.: +43 873 6730  
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