Anderlecht: De handel van zwarte slaven door de ogen van
kunstenaars
Van 5 tot 28 februari organiseert het Cultureel Centrum van Anderlecht,
Escale du Nord, voor het Artiestenhuis in samenwerking met de gemeente
een bezinningscyclus over slavernij en de handel van zwarte slaven. In het
kader van de 13e editie van de "Plicht tot herdenking" zullen er in Antenne
Scheut tentoonstellingen, conferenties, spektakels, publieke lezingen van
getuigenissen, filmdebatten en creatieve workshops worden georganiseerd.

De handel in zwarte slaven heeft ingrijpende veranderingen in de geschiedenis van
de mensheid teweeggebracht, met demografische, politieke, economische, sociale
en culturele gevolgen op verschillende continenten. Bovendien heeft de
slavenhandel diepe en blijvende trauma's achtergelaten. Zich informeren, bewust
worden en veroordelen is een eerste stap...

Op de agenda: mis zeker de vernissage op 4 februari niet, de collectieve
tentoonstelling van 5 tot 28 februari met o.a. Inêz Oludé Da Silva
(schilderkunst),

Charles

Djeumou

(beeldhouwkunst),

co-creaties

van

jongeren uit Anderlecht met Chloé Marthe (tekeningen-collages), maar ook het
Koffermuseum van de geschiedenis van de slavernij: een door de Verenigde
Naties en UNESCO gesteund project dat het onderwijs over de geschiedenis van
de slavernij wil herzien vanuit het standpunt van een Afro-afstammeling. Daarnaast
zal een tentoonstelling van Civimedias de geschiedenis van de slavernij schetsen,
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van de oudheid tot vandaag. Ten slotte zal een lezing van getuigenissen beroep
doen op uw auditieve zintuigen.

Alle activiteiten zijn gratis en zullen plaats vinden in Antenne Scheut - Scheutlaan
147 - Anderlecht. Reservering verplicht via 02 528 85 00.
Meer informatie en het volledige programma vindt u op www.escaledunord.be.

In samenwerking met de Anderlechtse afdeling van de Nationale Federatie van
Strijders, de gemeente van Anderlecht, CPB Films, CIVIMEDIAS, het Museum van
de Slavernij, UNESCO en de VN.
De activiteiten zullen worden uitgevoerd met inachtneming van de
gezondheidsvoorschriften.
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