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V ROUW EN V RIJ, EE N A N DE RE WE RE LD
Een tijdelijke tentoonstelling volgt het verhaal van de feministische
beweging van de jaren ’70 in België

Het BELvue museum ontvangt vanaf deze donderdag 20 februari een tijdelijke
tentoonstelling rond de “tweede feministische golf” in België. De rondreizende
expo door het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis wordt
voor de eerste keer getoond in het museum over België e n zijn geschiedenis te
Brussel.
Verdeeld over drie zalen vertellen 37 panelen met meer dan 200 tijdsdocumenten,
foto’s en getuigenissen ons het verhaal van een decennium feministische strijd. De
opkomst van de zogenaamde "tweede golf" van het feminisme wordt eerst in haar
historische context geplaatst. Vervolgens worden de verschillende eisen één voor één
in detail besproken: ingrijpende veranderingen binnen de gezinsstructuur, de
bevrijding van de seksualiteit, het recht op abortus, de strijd tegen het geweld
tegenover vrouwen, de eerlijke verdeling van de huishoudelijke taken, gelijkheid op
het werk… We merken daarbij op dat de feministische agenda van 50 jaar geleden
nog sterk doorklinkt tot op de dag van vandaag. De tentoonstelling heeft het tot slot
over de militante acties van destijds: we ontdekken er een dynamische, vreugdevolle,
spontane en uiterst creatieve beweging, waarvan de acties in de media worden
opgepikt en besproken worden binnen de hele samenleving.
Naast de panelen vinden we verschillende vitrines met originele documenten, evenals
archieffilms en getuigenissen door geëngageerde vrouwen. De tentoonstelling
dompelt ons onder in de jaren '70 en nodigt op die manier uit om na te denken over
de ontwikkelingen en de vooruitgang die is geboekt. Tegelijkertijd biedt ze de
bezoekers een ruimte om hun mening te delen.
In het kader van de tentoonstelling zullen ook verschillende activiteiten
georganiseerd worden zoals artistieke performances, lezingen en rondleidingen. Een
pedagogisch dossier wordt ter beschikking gesteld van de leerkrachten van het
secundair onderwijs, en voor kinderen tussen 10 en 12 jaar werd een
opdrachtenboekje samengesteld zodat ze de expo op een ludieke manier kunnen
ontdekken.
Na het BELvue museum zal de tentoonstelling verder langs België reizen.

Praktische informatie :
•
•
•
•

Tentoonstelling ‘Vrouwen vrij, een andere wereld’. Het feminisme van de jaren
’70 in België.
Van 20 februari tot en met 24 mei 2020
BELvue museum, Paleizenplein 7, 1000 Brussel
Gratis toegang
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Bezoek de tentoonstelling:
•
•
•
•
•

Individueel: dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.30u en 17u, weekend en
schoolvakanties: 10u-18u.
In groep: tijdens de openingsuren van de tentoonstelling, maar ook op
maandag via reservatie op www.belvue.be.
Rondleidingen
zijn
beschikbaar
op
aanvraag
via
een
van
de
partnergidsverenigingen
Opdrachtenboekje voor kinderen tussen 10 en 12 jaar - €1/kind
Pedagogisch dossier te downloaden via de website

Activiteiten rond de tentoonstelling:
•
•

Zaterdag 7 maart: rondleiding + conferentie
Zaterdag 14 maart: dansvoorstelling van het collectief Kara -da, in het kader
van Museum Night Fever

Meer info:
Website: https://belvue.be/nl/expo-feminisme1970
Facebook evenement: https://www.facebook.com/events/486152368945656/

Contact voor de pers:
Mathilde Oechsner – verantwoordelijke communicatie BELvue
oechsner.m@kbs-frb.be - 02 545 08 02 – 0478 61 21 53
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