Oproep aan de Belgische kunstenaars in het kader van de
tentoonstelling « REVLT! »
Brussel, 1 maart 2018 – In het kader van het culturele themajaar van de Stad Brussel, « 2018. Het jaar
van de Contestatie » zal de tentoonstelling « REVLT! » zijn deuren openen op 10 mei aanstaande in de
oude gebouwen Vanderborght. Vanaf vandaag wordt er een oproep gericht aan de Belgische
kunstenaars om deel te nemen aan deze tentoonstelling. Zij worden uitgenodigd om, 50 jaar na Mei
68, hun visie te geven over de contestatie.
« Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Mei 68, heb ik de culturele instellingen van de Stad
Brussel om hun mening gevraagd over de contestatie. Ik ben verheugd dat de privé-organisators 3 Miles
Up en Studio Gondo zich bij de talrijke partners van dit themajaar hebben gevoegd. De tentoonstelling
REVLT! * past perfect in het programma door het woord te geven aan de ondernemende hedendaagse
kunstenaars. Daarom worden ze verwelkomt van 10 mei tot 10 juni in de oude gebouwen Vanderborght
» verklaart Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel.
Alvorens de tentoonstelling op te stellen, lanceert de vzw 3 Miles UP en Studio Gondo , in samenwerking
met de Stad Brussel, een oproep aan de Belgische kunstenaars. Zij worden uitgenodigd om zich uit te
drukken door middel van een kunstwerk over hun hedendaagse opstand. Alle kunstvormen worden
toegestaan. De nadruk wordt gelegd op de affiche, een veel gebruikte schijnwerper van Mei 68.
Bepaalde affiches opgemaakt door de kunstenaars zullen worden gereproduceerd in de straten van
Brussel. De oproep is online tot en met 23 maart tot 12u. De selectie van de kunstwerken zal gebeuren
door een selectiecommissie bestaande uit externe deskundigen. « De tentoonstelling REVLT! richt zich
tot het opnieuw onderstrepen van de bijdrage van de kunstenaars voor de ontwikkeling van onze
samenleving. Door de Belgische kunstenaars van alle kunstvormen het woord te geven over hun
bezorgdheden, met eigen keuze van het onderwerp, gaan wij de uitdaging aan om een breed panel te
verzamelen, levendig en ondervragend door middel van sterke en confronterende kunstwerken »
verduidelijken de organisatoren van de tentoonstelling.
*lees “révoltes”
Preview : woensdag 9 mei om 18u30
Opening voor het publiek : 10 mei tot 10 juni (woensdag tot zondag , van 12u tot 19u), ingang 8 €
website : www.revlt.be / FB : https://www.facebook.com/revlt2018 /
IG: https://www.instagram.com/revlt2018/

Perscontact :
Tentoonstelling RVLT! : Sophie Mitri – sophie@revlt.be – 0487 84 76 80
Schepenambt van Cultuur van de Stad Brussel : Audrey Poels – audrey.poels@brucity.be – 02 279 48 57

