TENTOONSTELLING
PERSBEZOEK

Give Peace a chance!
Pacifisme in België
in het verleden en
vandaag.

Op donderdag 15 september van 11 tot 13 uur.
Ontmoeting met de commissarissen en kort geleid bezoek samen
met een groep jongeren. Persconferentie in het Frans.
Persmap beschikbaar in het Nederlands.
Inschrijving gewenst via info@mundaneum.be

IN HET MUNDANEUM (BERGEN) VANAF 16 SEPTEMBER 2016 TOT 14 MEI 2017

PERSBERICHT

Terwijl half Europa wakker ligt van oorlog en terreur en nu Belgische militairen actief zijn in het
buitenland is deze tentoonstelling brandend actueel. Give peace a chance! Pacifisme in België in
het verleden en vandaag is een initiatief van het Mundaneum en van het Institut d’histoire ouvrière,
économique et sociale en toont hoezeer de kwesties die de pacifistische bewegingen sinds de 19e
eeuw bezighielden nog steeds relevant zijn. Wie weet nog dat België vier Nobelprijswinnaars voor
de Vrede telt, waaronder Henri La Fontaine, stichter van het Mundaneum? Dat Belgen in grote
mate mee aan de basis lagen van internationale pacifistische instellingen en sinds zowat 200 jaar
deelgenomen hebben aan burgerbetogingen tegen oorlogen dicht bij of in het verre buitenland?
Deze expo wil zowel volwassenen als jongeren aan het denken zetten binnen de muren van een
instelling die een Europees erfgoedlabel kreeg voor haar aandeel in de Europese constructie en het
engagement van haar stichters voor de vrede.
Aan de hand van 300 documenten (affiches, foto’s, bewegende beelden...) wordt ingezoomd
op de al dan niet utopische of concrete oplossingen die voorgedragen werden om tot vrede te
komen: internationaal recht, toenadering tussen volkeren, strijd tegen ongelijkheid, educatie...
Give Peace a chance! richt de spotlights op de bij ons ondernomen acties om de oorlog aan te
klagen, te kiezen voor geweldloosheid en te bouwen aan de vrede. Ook worden er in de rand van
deze tentoonstelling evenementen georganiseerd rond vrede en pacifisme: conferenties, debatten,
animaties voor groot en klein...
Geef vrede een kans op sociale media: #osonslapaix
Elk jaar vindt wereldwijd op 21 september de Internationale dag voor de Vrede plaats op initiatief
van de Verenigde Naties. “Durf gaan voor de vrede op sociale media”. Het Mundaneum roept op
om bij gelegenheid van die Internationale dag de sociale media te overspoelen met boodschappen
van hoop (hashtag #osonslapaix)!
Ook te ontdekken: terugblik op het International Triennial of the Political Poster
Dit jaar is de Internationale Triënnale van de politieke poster gespreid over twee locaties:
de 13e editie heeft plaats in het Mons Memorial Museum vanaf 29 oktober en het Mundaneum biedt
vanaf 16 september een selectie uit 40 jaar Triënnale met de vrede als invalshoek, een samenwerking
met le Manège Mons en Mons Memorial Museum.
INFORMATIE EN PROGRAMMA
PRAKTISCHE INFORMATIE
Waar ? Het Mundaneum – Rue de Nimy 76 7000 Mons
Wanneer ? Vanaf september 2016 tot 14 mei 2017
Open van dinsdag tot vrijdag: 13.00 -17.00; op weekends
en feestdagen: 11.00 -18.00
Gesloten op maandag, 25 december en 1 januari.
Toegangsprijzen 6€ - 4€ - 2€
Rondleiding 100€ - 75€
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