VIVA BRASIL!
BELGEN IN BRAZILIË
12/06 > 31/08
BELvue museum

VIVA BRASIL! BELGEN IN BRAZILIË
NIEUWE TENTOONSTELLING IN HET BELVUE MUSEUM
Nooit eerder is er zoveel over Brazilië gesproken als naar aanleiding van de wereldbeker
voetbal. De Rode Duivels zijn nochtans niet de enige Belgen die ooit naar dit grote en boeiende
land zijn gereist! De tentoonstelling Viva Brasi! laat ons vanaf 12 juni kennismaken met de
Belgen die op verschillende terreinen actief zijn geweest – en nog altijd zijn – in Brazilië.
Aan de hand van historische teksten en voorwerpen en hedendaagse getuigenissen, foto’s en films
ontdekt de bezoeker de diplomatieke, artistieke en wetenschappelijke betrekkingen die de twee landen
sinds de negentiende eeuw met elkaar hebben gehad. De Belgen hebben belangrijke sporen nagelaten
in Brazilië, bijvoorbeeld als plantkundige, ingenieur of geestelijke. Zo waren er Belgen actief bij de bouw
van de eerste spoorlijnen en van prestigieuze gebouwen of als stichter van landbouwnederzettingen.
Albert I en Elisabeth waren de eerste gekroonde Belgische vorsten die in 1920 een bezoek brachten
aan de Republiek Brazilië. Dat bezoek liet veel herinneringen na, die aan bod komen in de Braziliaanse
muziek en literatuur. Tijdens de jaren 1960 wonnen Belgen de Internationale Sint-Silvester-corrida in
Sao Paulo, de belangrijkste loopwedstrijd in Zuid-Amerika. Vandaag woont een groot aantal Belgen in
Brazilië. Zij dragen er bij aan het groeiende economische succes van het land. Een deel van de
tentoonstelling is aan hen gewijd: de bezoeker kan portretten, foto’s en getuigenissen van die Belgen in
Brazilië ontdekken.
In aanvulling op de tentoonstelling zijn er allerlei activiteiten om kennis te maken met de Braziliaanse
cultuur en de Braziliaanse gemeenschap in Brussel. Zo is het mogelijk om deel te nemen aan
workshops traditionele dans of een initiatie in het maken van Braziliaans kunsthandwerk. Verder zijn er
ook wandel- en fietstochten op verkenning door het ‘Braziliaanse Brussel’: een tocht langs de
verschillende plaatsen waar de Braziliaanse cultuur zichtbaar is in de hoofdstad.
Viva Brasil! is het resultaat van de samenwerking tussen het BELvue Museum, Expoduo, fotografe
Gina van Hoof en reisjournalist Kris Clerckx, die het initiatief nam voor dit project. Hij doorkruiste
Brazilië gedurende enkele weken om het materiaal te verzamelen voor de tentoonstelling Viva Brasil!
en het gelijknamige boek dat verscheen bij uitgeverij ‘Avant-Propos’.
Praktische inlichtingen:
Tentoonstelling Viva Brasil! Belgen in Brazilië
Van 12 juni tot 31 augustus 2014 in het BELvue museum – Paleizenplein 7 – 1000 Brussel
Gratis toegang
Activiteiten bij de tentoonstelling
Workshops (capoeira, dans, kunsthandwerk) georganiseerd door de vzw Arte N’Ativa
Lezingen door deskundige die een passie voor Brazilië hebben
Wandelingen door Brussel, op verkenning bij de Braziliaanse gemeenschap
Fietstochten georganiseerd door Pro Velo

Meer informatie en reserveren: www.vivabrasil.org en www.belvue.be
Contactpersoon voor de pers:
Mathilde Oechsner – oechsner.m@kbs-frb.be – 02 545 08 02
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OVERZICHT VAN DE INHOUD VAN DE TENTOONSTELLING

De tentoonstelling staat opgesteld in drie zalen, op de gelijkvloerse verdieping van het BELvue
Museum.
De eerste zaal biedt een historisch overzicht van de aanwezigheid van de Belgen in Brazilië. Daarin
komen verschillende onderwerpen aan bod:






De belangstelling van Belgische plantkundigen voor de rijke plantengroei in Brazilië
Treinen en technologie
De Belgische dorpen in Brazilië en de vestiging van landbouwnederzettingen
Religieuze missies
Het bezoek van koning Albert I en koningin Elisabeth

In de tweede zaal worden de Belgisch-Braziliaanse relaties tussen de jaren 1960 en vandaag toegelicht
aan de hand van enkele voorbeelden:




De periodes dat Leopold III in de jaren 1960 in Brazilië verbleef
De overwinning van de Belgen Henri Clerckx en Gaston Roelants tijdens de internationale SanSilvester-corrida in Sao Paulo, de belangrijkste loopwedstrijd van Zuid-Amerika
De Belgen die momenteel actief zijn in Brazilië en een bijdrage leveren aan het economisch
succes van het land en zich ook inzetten voor sociale of milieuprojecten voor de armste
Braziliaanse bevolkingsgroepen.

De derde ruimte is de videozaal, met reportages over de reis die Kris Clerckx ondernam doorheen het
land om op bezoek te gaan bij Belgen en ook een artistieke film over voetbal in Brazilië.
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ACTIVITEITEN ROND DE TENTOONSTELLING
LEZINGEN

Woensdag 25 juni 2014 – 12:30 > 13:30
Denis Diagre van de Plantentuin Meise over de Belgische plantenjagers en botanisten, die in de 19de
eeuw door Brazilië trokken en België aan de top bracht van de bloemsierkunst.
Taal: NL + FR
Zaal 2 van de tentoonstelling Viva Brasil – gelijkvloers van BELvue
Gratis

Donderdag 26 juni 2014 - 12:30 > 13:30
Schrijver Kris Clerckx (Viva Brasil!) over zijn reis door Brazilië, zijn zoektocht naar Belgische sporen en
zijn ontmoetingen met Belgen in Brazilië;
Taal: NL + FR
Zaal 2 van de tentoonstelling Viva Brasil – gelijkvloers van BELvue
Gratis

Vrijdag 27 juni 2014 – 12:30 > 13:30
Annelies Maertens (KIYO) over kinderrechten in Brazilië en de sociale problematiek van het
wereldkampioenschap in Brazilië.
Taal: NL
Zaal 2 van de tentoonstelling Viva Brasil – gelijkvloers van BELvue
Gratis

Dinsdag 1 juli 2014 – 12:30 > 13:30
Luc Vankrunkelsven (Wervel), norbertijn van de abdij van Averbode, maar nu werkzaam voor Wervel,
een werkgroep voor duurzame landbouw. Hij publiceerde onlangs het boek 'Voeding verknipt'
Taal: NL
Zaal 2 van de tentoonstelling Viva Brasil – gelijkvloers van BELvue
Gratis

Woensdag 02 juli 2014 – 12:30 > 13:30
Schrijver Kris Clerckx (Viva Brasil!) over zijn reis door Brazilië, zijn zoektocht naar
Belgische sporen en zijn ontmoetingen met Belgen in Brazilië;
Taal: FR
Zaal 2 van de tentoonstelling Viva Brasil – gelijkvloers van BELvue
Gratis
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WORKSHOPS GEORGANISEERD DOOR VZW ARTE N’ATIVA

Capoiera
Zaterdag 21 juni 2014 – 14:00 > 15:30
Leer de basisbewegingen van deze Braziliaanse vecht-dans.
Met de groep Jogo Vivo
Max. 15 pers.
Tweetalige workshop Frans/Nederlands
Prijs: 12 €/persoon voor de workshop, het bezoek aan de tentoonstelling Viva Brasil! en het bezoek aan
het BELvue museum
Inschrijven verplicht op de website www.belvue.be

Forró
Zaterdag 28 juni 2014 - 14:00 >15:30
Ontdek deze traditionele Braziliaanse dans uit het Noordoosten van Brazilië.
Met Alessandra da Silveira
Max. 15 pers.
Tweetalige workshop Frans/Nederlands
Prijs: 12 €/persoon voor de workshop, het bezoek aan de tentoonstelling Viva Brasil! en het bezoek aan
het BELvue museum
Inschrijven verplicht op de website www.belvue.be

Braziliaanse knutselen!
Zaterdag 05 juli 2014 – 14:00 > 16:00
Maak je eigene deco-voorwerpen met typische materialen en technieken.
Met Cleverson de Oliveira
Max. 15 pers.
Tweetalige workshop Frans/Nederlands
Prijs: 12 €/persoon voor de workshop, het bezoek aan de tentoonstelling Viva Brasil! en het bezoek aan
het BELvue museum
Inschrijven verplicht op de website www.belvue.be
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WANDELINGEN IN BRUSSEL OP VERKENNING BIJ DE BRAZILIAANSE
GEMEENSCHAP

Ga op stap door Brussel en maak kennis met de Braziliaanse gemeenschap en de Braziliaanse cultuur!
In gezelschap van Kris Clerckx ontdekt u de wijken waar de Brusselse Brazilianen elkaar ontmoeten en
de plaatsen in de hoofdstad die van symbolisch belang zijn voor de Braziliaanse cultuur. De tocht
eindigt aan het BELvue Museum met een bezoek aan de tentoonstelling.
Zaterdag 21 juni om 13.30 uur
Zondag 22 juni om 13.30 uur
Zaterdag 28 juni om 10.00 uur
Duur: 3 uur
Tweetalig Frans-Nederlands
Max. 20 personen per bezoek
Prijs: 10 €/persoon voor de begeleide wandeling, het bezoek aan de tentoonstelling Viva Brasil! en het
bezoek aan het BELvue museum
Afspraak: ZUIDSTATION (uitgang Fonsnylaan) - Marcel Broodthaersplein 3 -1060 Brussel, voor het
restaurant RBG Brussels Midi
Inschrijven verplicht op de website www.belvue.be

FIETSTOCHTEN GEORGANISEERD DOOR PRO VELO

Een tocht waar u op verkenning gaat bij de Braziliaanse gemeenschap van Brussel, langs
handelszaken, cafés, restaurants, protestantse kerken, Samba- of Capoeirascholen, schoonheidscentra
en culturele centra. De route loopt ook langs het BELvue museum, voor een bezoek aan de
tentoonstelling Viva Brasil!
Data:
15/06/2014 van 14.00 tot 17.30 uur
31/08/2014 van 14.00 tot 17.30 uur
Afstand: 15 km
Inschrijven verplicht op de website www.provelo.org
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