Persbericht
Archipel, een tentoonstelling van formaat op het Europalia-festival Indonesia
2017 in La Boverie
Van 25 oktober tot 21 januari 2018 ontvangt La Boverie in Luik het Europalia-Festival, met de
tentoonstelling Archipel.
De Indonesische archipel, waar mensen en culturen elkaar ontmoeten, is altijd al een van de
belangrijkste kruispunten voor de wereldhandel geweest. Er meerden Austronesische
schepen aan, Arabische dhows, Chinese jonken, Iberische karvelen en andere zeilschepen van
de Oost-Indische Compagnie, net zoals de olietankers vandaag dat ook nog doen.
De geschiedenis van de archipel is doorweven met banden en connecties waarbij dicht en ver
elkaar de hand reiken en met elkaar wedijveren op het ritme van een alomtegenwoordige
maritieme wereld. De zee doet scheiden maar brengt nog meer samen. En de moessonwinden
hebben van dit kruispunt een verplichte halte gemaakt voor de buitenlandse handelaars,
geestelijken en diplomaten die samen de mythes, monumenten, kunst en tradities van het
hedendaagse Indonesië hebben beïnvloed.
Die bijdragen van buitenaf zijn elkaar opgevolgd, met elkaar vermengd geraakt en
geherinterpreteerd door de rijke en complexe maatschappijen. Ze zijn omgesmeed tot tal van
werelden die door hun band met de zee geraffineerd zijn gekleurd en bewerkt.
Het zijn die werelden die we met deze tentoonstelling van 2 500 vierkante meter mogen
ontdekken. Met de zee als koppelteken en zo'n 300 grote werken als bakens in een
geschiedenis die vraagt om ontdekt en bewonderd te worden. De partners van deze
uitzonderlijke samenkomst zijn, uiteraard, het Nationale Museum van Indonesië in Jakarta,
dat ermee heeft ingestemd een aantal nationale schatten voor het eerst Indonesië te laten
verlaten; het Koninklijk Museum van Mariemont (België), het Scheepvaartmuseum in Parijs
en andere Franse en Nederlandse instellingen.
In La Boverie worden randevenementen (zoals muziek, schaduwtheater en lezingen)
georganiseerd die de bezoekers ook andere benaderingen tot het thema bieden.
De tentoonstelling past in het kader van de twee andere grote evenementen die het
Europalia-Festival in Brussel organiseert, in BOZAR: "Ancestors and Rituals" en "Power and
other things".
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