De geest
van de gekoloniseerde
Zondag 29 augustus staat ongetwijfeld al met stip in je agenda.
Dan is Ieper het toneel van de KnipoogDag, het culturele
stadsfestival van vtbKultuur. In het programma valt onder meer
de artistieke interventie van de Congolese beeldend kunstenaar
Sammy Baloji op. Hij is dit jaar ‘artist in residence’ in het
In Flanders Fields Museum in Ieper.

B

aloji werd in 1978 geboren in Lubumbashi, de tweede stad van Congo. Sinds 2006 woont hij afwisselend daar en in Brussel. Na zijn studies Literatuur en
Menswetenschappen aan de universiteit van Lubumbashi
begon hij als striptekenaar en legde hij zich vervolgens toe
op videokunst, installaties en fotografie. Vandaag is hij erg
succesvol als beeldend kunstenaar. Ieper is voor hem een
bijzondere plek, vertelt hij. “De stad werd helemaal vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die oorlog is uitgebreid
beschreven in al zijn gruwel; maar ik zie twee belangrijke

“Tijdens WOI vocht een
dertigtal Congolezen mee
aan het Belgische front. Dat
gegeven verwerk ik in mijn
installatie in het In Flanders
Fields Museum.”

Sophie Nuytten 2018

aspecten. Er is om te beginnen de strijd tussen de wereldmachten die hier werd uitgevochten, met nietsontziende,
wrede technologie en het immense, alle verbeelding tartende menselijke leed. Daarnaast had de oorlog ook wereldwijde gevolgen, die zich op heel wat plaatsen buiten Europa
lieten voelen. Het Verdrag van Versailles hertekende de
kaart van de Europese kolonies. Onder andere Rwanda,
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Burundi, Tanzania en Kameroen wisselden van ‘eigenaar’.
De grondstoffen uit Congo – en met name het koper uit
Katanga – waren zeer belangrijk voor de oorlogsmachine.
Ook heel wat soldaten uit Afrikaanse landen vochten mee.
Aan het front in België hebben we weet van een dertigtal
Congolezen die aan het front hebben gevochten. Een van
hen, Kudjabo, werd door de Duitsers gevangen genomen,
en, zo weten we uit de archieven, als een etnografisch studieobject behandeld. Er bestaat zelfs een audio-opname uit
die tijd waarop hij zingt en muziek maakt.”
Terraria
“Die opname ga ik gebruiken in de installatie voor het In
Flanders Fields Museum. Ik zal er inzichten in verwerken uit de archeologie, de geschiedenis, gesprekken en
interviews, maar ook films, foto’s, opnames, kaarten en
nog veel meer. De streek rond Ieper wordt al decennialang weer bewoond, ondanks de kaalslag van de oorlogsjaren. Toch is die oorlog zicht- en leesbaar in het landschap. Elk jaar komen hier uit verschillende delen van
de wereld mensen op bedevaart, op zoek naar familie.
Het basisidee van mijn installatie is dat alles met elkaar
verbonden is, en dat we ons daar vaak nauwelijks van
bewust zijn. Neem nu veel van onze kamerplanten; die
komen oorspronkelijk uit Afrika. Ze kunnen niet overleven in de tuin, maar gedijen wel binnenshuis. Voor mij
staan die kamerplanten niet alleen symbool voor de onderwerping van de natuur, maar ook van de geest van de
gekoloniseerde. Ik ga dus onder meer kamerplanten in
terraria – nog zo’n interessant gegeven – confronteren
met Kudjabo’s stem.”
> knipoogdag.be
> inflandersfields.be
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KnipoogDag

EEN CULTURELE KAMPEER-VIJFDAAGSE

Ontdek cultureel Ieper

Wist je dat vtbKultuur een groep heeft die kamperen en cultuur combineert?
Overdag geniet je samen met anderen van cultuur en ’s nachts slaap je
gewoon lekker in je eigen tent, caravan of mobilhome. Van donderdag 26
t.e.m. maandag 30 augustus organiseert vtbKultuur ‘Kultuur&Kamperen’, een
vijfdaagse in de Westhoek.

Ontdek jij graag verborgen pareltjes, vind
je het heerlijk om zomerse gezelligheid op
te snuiven in een stad en spijs jij je culturele
honger al eens met een museumbezoekje
hier en een muzikale beleving daar? Dan is
de KnipoogDag absoluut iets voor jou! Dit
stadsfestival vindt dit jaar plaats op zondag
29 augustus in Ieper.
In de voormiddag kun je deelnemen aan
een van de vijftien verschillende groepsbezoeken in de Westhoek.
Een bezoek aan het Talbot House in Poperinge bijvoorbeeld of aan de
commandobunker in Kemmel. Of ga jij liever voor een brouwerij, een
hopbedrijf of een van de vele oorlogsmonumenten/begraafplaatsen in
de streek? In de namiddag verken je op eigen houtje het centrum van
Ieper. Met een stadsplannetje in de hand ga je dan op pad en hou je halt
bij de bezoekpunten die jou het meest interesseren.

Op het programma:

4 nachten op een camping incl. elektriciteit en toeristenbelasting
dag 1: welkomstdrink en walking dinner, bijwonen van de Last Post aan de
Menenpoort
dag 2: trein naar Poperinge en terug, begeleide bezoeken aan het
Hopmuseum en biobrouwerij De Plukker
dag 3: begeleid bezoek aan het Museumhuis Lucien De Gheus
dag 4: luxueus cava-ontbijt, begeleide vertelwandeling Baron van
Bellewaerde, lunch, vrije deelname aan de KnipoogDag in de namiddag
dag 5: begeleid bezoek aan de commandobunker in Kemmel, afsluitende
lunch
Prijs: € 225 (leden) / € 235 (niet-leden). Inschrijven kan tot zondag 1
augustus (op basis van beschikbaarheid).

> Het volledige programma vind je op knipoogdag.be. Inschrijven doe je zo
snel mogelijk bij een van de deelnemende vtbKultuur-groepen.

> vtbkultuur.be/kultuur-kamperen

Verken Oost-Vlaanderen al zoekend

Stad Poperinge

Kunstenfestival
Watou

Het Kunstenfestival Watou brengt elke zomer een bijzondere dialoog tussen
beeldende kunst, poëzie, landschap en karaktervolle locaties. Je ontdekt
werk van veertig kunstenaars uit binnen- en buitenland, van verschillende
generaties en met diverse achtergronden.
‘Watou 2021’ staat voor een vernieuwd en verrassend kunstenparcours.
Het festival vindt plaats van 3 juli tot en met 5 september en is te bezoeken
van woensdag tot maandag, telkens van 11 tot 19 uur. Een standaardticket
kost 20 euro. Reserveren doe je vooraf online. Een ticket is meerdere dagen
geldig mits het maken van een nieuwe reservatie.

Trek je wandelschoenen aan of maak je fiets rijklaar voor een leuke dag
in Oost-Vlaanderen. Nog heel de zomer lang kun je deelnemen aan vijf
zoektochten:
• Stadszoektocht in Sint-Niklaas (5 à 6 km)
• Wandelzoektocht in de Vlaamse Ardennen (8 km)
• Fietszoektocht ‘Langs de oude spoorweglijn van Sint-Niklaas naar
Hulst’ (43 km)
• Fietszoektocht ‘Meetjesland verkennen per fiets’ (40 km)
• Fietszoektocht ‘In de Bloemenstreek’ (38 km)
De tochten zijn gratis te downloaden op vtbkultuur.be/oostvlaanderen/activiteiten. Wil je meedingen naar heerlijke
streekproducten, dan betaal je een bijdrage per antwoordformulier. Of
post een foto van je zoektocht op Facebook en Instagram met de hashtag
#vtbkultuuroostvlaanderenzoekt om kans te maken op deze lekkere
prijs. (Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Provincie OostVlaanderen en van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw.)

> kunstenfestivalwatou.be

WIN

Een duoticket
voor ‘Watou 2021’

We geven 5 duotickets weg voor dit kunstenfestival. Surf naar
vab.be/wedstrijd en beantwoord deze wedstrijdvraag:
Wie is geen curator van dit festival? A. Benedicte Goesaert
B. Wannes Capelle C. Chantal Pattyn D. Peter Verhelst

vtbKultuur heeft zo’n 150 lokale groepen die jaarlijks
ongeveer 2500 activiteiten organiseren in heel
Vlaanderen. Ook in jouw buurt.
Alle informatie vind je op vtbkultuur.be/activiteiten.
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Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via
vtbkultuur.be/contact en volg ons op
Facebook en Instagram.

Colofon vtbKultuur
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