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De Stad Brussel viert de Dag van de Mensenrechten
Brussel, 10 december 2015 – Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de
Mensenrechten hebben, Yvan Mayeur, Burgemeester van de Stad Brussel, Karine Lalieux,
Schepen van Cultuur van de Stad Brussel en Antonio Nardone, Directeur van de galerij
Nardone, op 10 december het werk voorgesteld van de artiest Alessandro Filippini : « La
Pensée des Hommes » op het binnenplein van het Stadhuis. Dit werk is te bewonderen tot en
met 24 december.
Via deze voorstelling legt de artiest Alessandro Filippini de
nadruk op de verdraagzaamheid en het samenleven. De
artiest Alessandro Filippini legt de nadruk op
verdraagzaamheid en samen leven. Met een vleugje
humor stelt hij de belangrijkste godsdiensten en filosofieën
voor in eenheid zonder onderscheid, afgestemd op het
artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens opgesteld door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties in Parijs op 10 december 1948, die
luidt : “Je hebt het recht op vrijheid van gedachte,
geweten en godsdienst, zonder onderscheid van ras,
geslacht, taal of godsdienst”.
“Zijn werk herinnert ons aan wat in de loop van de tijd lijkt
te worden vergeten. De Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens legden niet enkel de rechten voor van
de mens maar ook hun plichten. Ik denk aan de plicht van
de verdraagzaamheid en de eerbied tegenover anderen,
twee waarden die aan bod komen in het werk van de heer Filippini en die onmisbare
voorwaarden om een harmonieuze en vreedzame samenleving” onderstreept Yvan Mayeur.
“Als essentiële waarde van onze democratische samenleving biedt de kunst de mogelijkheid om
te om belangrijke boodschappen over te brengen. Wij hebben deze voorstelling aanvaardt voor
de omstandigheden die Brussel hebben lam gelegd. En meer dan ooit lijkt het ons essentieel om
de verdraagzaamheid , de cultuur en het respect van anderen in het middelpunt te plaatsen. Dit
zeer mooie werk op het binnenplein van het Stadhuis , herinnert ons deze boodschap vandaag,
op de Internationale Dag van de Mensenrechten” verklaart Karine Lalieux.
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