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Verlenging van de tentoonstelling Comics alla turca in het Huis van
Folklore en Tradities
Brussel, 17 juni 2014 – Naar aanleiding van het succes, sinds de opening op 22 mei, zal de
tentoonstelling Comics alla turca, voorgesteld door Plateforme 50 met de steun van Karine
Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, in het kader van 50 jaar Turkse immigratie
in België, worden verlengt tot 14 augustus in het Huis van Folklore en Tradities.
Aanvankelijk voorzien tot 15 juni zal de tentoonstelling Comics alla turca twee maanden langer
volledig gratis toegankelijk blijven voor het publiek. Voorgesteld door Plateforme 50, die culturele
verenigingen van de Turkse gemeenschap in Brussel samenbrengt, toont deze tentoonstelling de
manier waarop de Franco-Belgische stripverhalen Turkije en de Turken hebben voorgesteld sinds de
20ste eeuw. Een originele manier om de vijftigjarige Turkse immigratie in België te vieren door middel
van een belangrijke kunstvorm van het land.
« Gezien de vele positieve reacties en de kwaliteit van het project van Plateforme 50, heb ik beslist om
deze tentoonstelling te verlengen in juli en augustus zodat de Brusselaars maar ook de talrijke
toeristen heel de zomer hiervan kunnen genieten. Comics alla turca is een mooi pluspunt voor het
beroemde stripparcours van de Stad maar ook een mooie manier om de vijftigjarige Turkse immigratie
in België te vieren » onderstreept Karine Lalieux, Schepen van Cultuur.
Met bijna 40 prenten, van Bécassine tot Largo Winch, toont deze tentoonstelling de complexere maar
ook positievere evolutie van de weergave van Turken in de stripverhalen. Voorstellingen die gevoed
worden door reizen en stereotype beelden, artistieke, literaire en historische bronnen om het exotisme
weer te geven. Beetje bij beetje vervagen de oppervlakkigheden en clichés om plaats te ruimen voor
complexere beelden, minder stereotype en gevoed door begrip en genegenheid.

COMICS ALLA TURCA
Beelden en stereotypes van de Turken in de Franco-Belgische strip
Een creatie van PLATEFORME 50 met de steun van het schepenambt van Cultuur van de Stad
Brussel, de Nationale Loterij, Artfusion en de wedstrijd van het Internationaal Stripfestival van Istanbul,
Istanbulles.
VERLENGING VAN 22.05>14.08
Van woensdag tot zondag, van 13u tot 18u
Gesloten op feestdagen
Gratis toegang
Huis van Folklore en Tradities
Eikstraat 19
1000 Brussel
02/279.64.44
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