
Maanden van lockdown hebben ons doen dromen van ver weg… Waarom beginnen we 
niet dichterbij? De politieke en toeristische actoren zien ons alvast liever het eigen land 
herontdekken. Het Mundaneum stelt u een reis voor doorheen 400 jaar Belgische prenten. 
Vanaf 1 juli en tot 18 april 2021 loopt in Mons de tentoonstelling “België in alle staten!”. 
Affiches, postkaarten, perstekeningen, … alles samen zo’n 200 afbeeldingen van België 
illustreren de politieke en populaire beeldvorming van België  

De uitbeelding van België doorheen de tijd

Deze uitzonderlijke tentoonstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Eric Van den 
Abeele «La Belgique dans tous ses états», (België in alle staten) verschenen bij Editions Luc 
Pire, 2019. Soms controversieel, soms om mee te lachen, soms ook om van te huilen ontrolt 
zich de voorstelling van België doorheen de tijd, balancerend tussen oproep tot nationale 
eenheid en politieke of ideologische twistpunten. Het is ook het verhaal van de opbouw van 
de Belgische identiteit en van de voortekenen van de huidige communautaire spanningen. 
Dankzij de afbeeldingen werpt de tentoonstelling een vernieuwende en toegankelijke blik die 
wel eens ontbreekt in de geschiedenisboeken. 

207 afbeeldingen vanuit alle hoeken van België

Van de Leeuw tot Vrouwe België, van de vlag tot de Kat van Geluck… De tentoonstelling is 
een verzameling van symbolen en documenten afkomstig uit musea en privé-verzamelingen 
uit alle uithoeken van België. 400 jaar grafische stijlen en dragers: postkaarten van enkele 
centimeters groot maar ook affiches van twee meter hoog. Dankzij de medewerking van 12 
Belgische cartoonisten (Kroll, Geluck,…) zijn er ook hedendaagse perstekeningen te zien. 
Deze spotprenten ronden de tentoonstelling af met vraagtekens over de toekomst van ons 
land...  

Een tentoonstelling voor alle publiek

Geleide bezoeken en pedagogische rondleidingen kunnen aangevraagd worden afgestemd 
op  groepen, scholen, ondernemingen en bezoekers met specifieke noden. Begeleidende 
teksten in drie talen.
De merchandising vertoont een zeer Belgisch kantje… Zo kunnen 3 speciaal voor de 
tentoonstelling gebrouwen bieren ter plekke geproefd worden.

De persvoorstelling, in aanwezigheid van de curator, zal plaatsvinden op 30 juni om 10u30 in 
het Mundaneum. Teneinde de gezondheidsregels in acht te kunnen houden vragen wij u uw 
aanwezigheid te bevestigen.

Persfoto’s en videomateriaal beschikbaar na aanvraag
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