UITNODIGING – PERSBEZOEK
Donderdag 1 oktober 2020 – 12u00

Bezoek aan de expo « Congo – Schilderijen van 1950 tot 2020 »
tentoongesteld van 2 tot 31 octobre 2020 bij Gallery Raf Van Severen
(Antwerpen)
Geachte Mevrouw,
Geachte Meneer,
Raf Van Severen nodigt u graag uit op donderdag 1 oktober om 12u op de pers preview van zijn volgende
tentoonstelling « Congo – Schilderijen van 1950 tot 2020 in zijn galerij in Antwerpen.
Adres: Godefriduskaai 52, 2000 Antwerpen
De tentoonstelling in de galerij brengt voor de gelegenheid een vijftigtal werken samen waaronder
historische stukken maar eveneens hedendaagse schilderijen. Niet te missen: twee portretten op hout
(Hair Braid en Les Jumelles) van David Katshiunga (1987), een jonge, Belgische schilder met Congolese
roots die in Mechelen gevestigd is. Bij de voorgestelde kunstenaars grote namen zoals Ange Kumbi,
Moke, Alfi-Alfa Alafu, Moke fils, Mika, Art Bodo, Pili Pili Mulongoy, Bela Sara, Mwenze Kibwanga, Mode
Muntu, Chéri Samba, Nkusu Felelo, Makwala Dingu, ...
Opmerking: Een andere tentoonstelling in het MAS, « 100 x Congo » schetst het verhaal van een eeuw
Congolese kunst in Antwerpen. Deze tentoonstelling belicht honderd sleutelwerken. Welke
geschiedenis verbergen ze? Hoe zijn ze hier beland? Wat was hun belang voor de Congolese bevolking?
En waar ligt de toekomst van de collectie? Te ontdekken in het MAS vanaf 2 oktober 2020.
Alvast bedankt om uw aanwezigheid te bevestigen door de onderstaande antwoordstrook in te vullen.
Met vriendelijke groeten,
Het team
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O neemt deel aan de perspreview op donderdag 1 oktober 2020 om 12u00.
Komt naar de perspreview:
o met de groep die uit Brussel vertrekt (onthaal om 10u15 bovenaan de trappen voor de loketten;
vertrek van de trein om 10u31)
o met eigen middelen
O wenst een interview met Raf Van Severen
O neemt geen deel maar wenst het persdossier en de afbeeldingen te ontvangen op het volgende email adres: …………………
Dank u.
Gelieve terug te zenden
info@caracascom.com

