
XEen tentoonstelling die speelt met 
foto’s, beelden, woorden ... en een link 
legt tussen België , Brussel , Belgrade, 

Beograd.

An exhibition playing with photos, 
images, words ... , linking  Belgium,   

Brussels, Belgrade, Beograd.

Une exposition qui joue avec des 
photos, des images, des mots... et 
qui faits un lien entre la Belgique,  
Bruxelles,  Belgrade, Beograd.

X4   BMet medewerking van de 
Ambassade van Servië in België

Met de steun van Willy Decourty, 
Burgemeester, Pascal Dufour, Schepen 
van Nederlandstalige Aangelegen-
heden en Wijkleven; en de leden van 
het College van Burgemeester en 
Schepenen van de Gemeente Elsene. 
Avec le soutien de Willy Decourty, 
Bourgmestre, Pascal Dufour, Echevin 
des Affaires néerlandophones et de la 
Vie de Quartier; et des membres du 
Collège des Bourgmestre et Echevins 
d’Ixelles.



Op deze tentoonstelling in Bibliotheek Sans Souci in Elsene vind je foto’s van Servië in België, van Serviërs in 
Brussel, van Belgrado in Belgrade. Het accent ligt op de gelijkenissen, de overlappingen, … tussen België en Servië.

Tijdens de expo kan je kennismaken met literatuur uit ex-Joegoslavië, met rek-gedichten in het Servo-Kroatisch, ….
In de themastand Mimesis-in-Brussel, Subotica & Palic dobber je rond in een artistieke ark. De zeemeeuw van Tito 

zie je overal vliegen en in Cinema Komunisto ontdek je een script verschillend van de werkelijkheid.

We heten u welkom om de tentoonstelling te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib:  
dinsdag-woensdag-donderdag van 12u tot 20u en zaterdag van 10u tot 14u. 

 Van dinsdag 15 november 2011 tot en met zaterdag 14 januari 2012

Bibliotheek Sans Souci, Sans Soucistraat 131, 1050 Elsene
 www.elsene.bibliotheek.be • elsene@bibliotheek.be • +32 2 515 64 50

Deze expo is een initiatief van HoedGekruid vzw en wordt ondersteund door de ambassade van Servië in België
 www.hoedgekruid.be • hoedgekruid@gmail.com • +32 471 63 91 89

... met medewerking van Filip Van Zandycke 

& zijn snapshotapparaat

“ Ik ben geen kunstfotograaf. Ik ben misschien zelfs wel geen 
goed fotograaf, technisch gezien. Maar ik ben wel een goede 
getuige. De camera is voor mij slechts een instrument. Just get 
it clear and sharp, dat is mijn taak. Ik maak er bewust geen 
kunst van. “ 

( Uit de roman “WIJ NOEMEN HET ROZEN” van Serge van Duijnhoven )
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