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« Support our fight with your art! », Volodymyr Zelensky launched a solemn appeal to 
the art world gathered for the opening of the Venice Biennale.

Kunst moet in deze tijd in dienst staan van de vrede. Als kunstenaars willen we niet zwijgen.
«Ik vraag je niet om met ons te vechten, maar weet dat ik voor je vecht, vergeet me niet!»
In 2019 riep een studentendemonstrant in Hong Kong, omringd door politie tijdens de pro-
testen tegen de door Peking opgelegde wet, deze woorden die een diepe impact op ons 
hadden.
In 2022 hebben burgers er in Oekraïne opnieuw voor gekozen om weerstand te bieden aan 
hun aanvallers: ze vechten voor hen, voor ons, voor democratie, voor vrijheid.
« Vergeet me niet!» Deze woorden weerklinken opnieuw, deze keer gesproken door 
Oekraïners.
In een dergelijke situatie, waarin het vechten tegen de indringers gevaarlijk is, mogen we aan 
deze kant van de vrije wereld de burgers die de wapens hebben opgenomen niet vergeten. 
Kunst moet in deze tijd in dienst staan van de vrede. Als kunstenaars willen we niet zwijgen. 
Tijdens de maand mei zullen we onze vlaggen voor democratie en vrede tonen in de Koninkli-
jke Sint-Hubertusgalerijen in het hart van de Europese hoofdstad om te zeggen dat we naast 
Oekraïne staan.

Geschiedenis van de vlaggen

In 2019 waren we bezig met het voorbereiden van een openbare kunstinstallatie in Hong 
Kong. We wilden niet neutraal blijven tegenover de pro-democratische demonstranten en we 
wilden hen als kunstenaars vertellen: «je bent niet alleen, wij zijn met jou». Maar om deze 
boodschap van solidariteit over te brengen, moesten we de officiële censuur vermijden. We 
kwamen toen op het idee om de internationale maritieme taal te gebruiken door in onze ins-
tallatie vlaggen op te nemen die stonden voor «We zijn in nood - we hebben uw noodbericht 
ontvangen» en «goede reis». De censoren hadden de verborgen berichten niet gezien en het 
project was gelanceerd. Helaas heeft de komst van COVID 19 alles geannuleerd.
Twee jaar zijn sindsdien verstreken en de democratische wereld wordt opnieuw bedreigd. 
Deze keer liggen in Europa de Oekraïners, een soeverein volk dat hun lot zelf heeft bepaald, 
onder de bommen. Een groot deel van de burgers koos ervoor om in het door tanks en 
raketten geteisterde land te blijven om te vechten en hun vrijheid te verdedigen. We worden 
opnieuw geraakt door deze beelden van mensen die vragen aan mensen zoals wij, aan deze 
kant van Europa waar we nog steeds deze vrijheid hebben, om hen niet te vergeten. Sta ach-
ter Oekraïne!

Op 3 mei is het Wereld Persvrijheidsdag. We hebben ervoor gekozen om deze installatie op 
deze symbolische datum in te huldigen om hulde te brengen aan de journalisten die ook in de 
frontlinie staan (in figuurlijke zin, hier, maar ook in de letterlijke zin, in Oekraïne), want oorlog 
is ook oorlog om informatie en waarheid.
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De maritieme vlag «We zijn in nood - we 
hebben uw noodbericht ontvangen» met 
een hart, internationale taal van liefde

De maritieme vlag «bon voyage» met het 
internationale teken Vrede

De gewonde oogvlag in de kleuren van 
Oekraïne. De ogen rond het gewonde oog 
symboliseren onze getuigenis. We zien alles 
wat er gebeurt, we zullen het niet vergeten

De gewonde oogvlag (zonder kleur) voor alle 
democratieën die worden aangevallen


