6 maart 2019

Expositie Cartooning Syria toont 8 jaar opstand en oorlog in Syrië
door de ogen van Syrische cartoonisten
Van 12 maart t/m 7 april gratis te bezoeken in het Humanity House in Den Haag
Op 15 maart 2011 begonnen de demonstraties in Syrië. De oorlog heeft inmiddels honderdduizenden
mensen het leven gekost en miljoenen mensen sloegen op de vlucht. De tentoonstelling Cartooning Syria
toont 8 jaar protest en oorlog in Syrië door de ogen van Syrische tekenaars. Je ziet er honderden cartoons deels in print en deels via projecties- van 39 tekenaars. Tijdens de opening op 14 maart 2019 vertellen drie
cartoonisten in het Humanity House de verhalen achter hun werk, waarvan een via een Skypeverbinding
vanuit Idlib.

In de tentoonstelling Cartooning Syria vertellen Syrische cartoonisten hun verhaal over de opstand en
oorlog in Syrië: over het regime van Bashar al-Assad, politieke achtergronden, het geweld, de
vluchtelingen en de slachtoffers. Dit alles in een universele taal: via cartoons.
De cartoonisten die exposeren zijn vrijwel allemaal Syrië ontvlucht. Vooral nadat in 2012 de tekenaar
Akram Raslan was gearresteerd en hij in 2013 in de gevangenis werd vermoord. De tekenaars wonen nu in
West-Europa, Australië, Canada en de Verenigde Staten, waar ze onder de radar hun werk kunnen doen.
Enkele cartoonisten wonen nog in Syrië, zoals Amany Al-ali, die vanuit Idlib vertelt: “In al mijn tekeningen
wil ik benadrukken dat de Syrische revolutie nog steeds sterk, levend en mooi is. Voor mij is de Syrische
revolutie een idee, en ideeën kunnen niet doodgaan. Ze kunnen niet vermoord worden of gedoofd
worden.”
Opening Cartooning Syria
Tijdens de opening van Cartooning Syria gaat de Syrische journalist Mais Katt live in gesprek met de
cartoonisten Sameer Khalili en Sahar Burhan en via Skype met Amany Al-ali, die in Idlib woont. Kunstenaar
en archeoloog Theo Feyter vertelt over de symboliek achter enkele cartoons. En de Palestijns-Syrische
dichter Ghayath Almadhoun leest voor uit zijn eigen werk. Ook wordt de nieuwe editie van het boek
Cartooning Syria gepresenteerd en de nieuwe website www.cartooningsyria.org gelanceerd.

Over het Humanity House
Het Humanity House is opgericht door het Rode Kruis en de gemeente Den Haag. Het museum, waar je
ziet, hoort en ervaart hoe het is om te vluchten, trekt jaarlijks zo’n 50.000 bezoekers en herbergt ook een
debatplatform en een educatiecentrum over humanitaire thema’s gekoppeld aan vluchtelingen, noodhulp
en mensen in conflict. Meer info: www.humanityhouse.org.
Expositie Cartooning Syria
Officiële opening:
14 maart 2019, 17.00- 18.30
Expositie te zien:
12/03/2019 – 07/04/2019
Openingstijden:
Di t/m vrij: 10.00 – 17.00. Za- zon: 12.00 - 17.00
Toegangsprijs expo
Gratis
Locatie:
Humanity House, Prinsegracht 8, Den Haag
Noot voor de redactie, niet ter publicatie
Journalisten zijn van harte welkom om de opening van Cartooning Syria bij te wonen. Wel graag even
vooraf aanmelden bij Maaike Smulders, Humanity House via 070- 3100050 of
communicatie@humanityhouse.org

Bijgevoegde beelden van de cartoons mogen worden gebruikt in publicaties onder vermelding van de
juiste credits. Hi-Res beelden zijn te verkrijgen via Maaike Smulders.
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