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1. PERSBERICHT  

 

Van 30 april tot 13 november opent het Huis van de Europese geschiedenis een nieuwe gratis 

tentoonstelling met 150 posters uit het hele continent van de afgelopen 100 jaar. Bezoekers 

kunnen ontdekken hoe deze posters onze ideeën, opvattingen en percepties over Europa 

hebben beïnvloed. Van de propaganda van de wereldoorlogen en de Koude Oorlog tot de 

opkomst van culturele uitwisseling, toerisme en sociale bewegingen na de Tweede 

Wereldoorlog: de tentoonstelling onthult complexe lagen van Europese verdeeldheid en 

eenheid. 

 

De publieke opening op zaterdag 30 april biedt een rijk activiteitenprogramma: een 

tekenvoorstelling door de bekende kunstenaar, schrijver en cartoonist Dan Perjovschi, een 

creatieve workshop waar bezoekers hun eigen poster kunnen ontwerpen over een onderwerp 

dat zij belangrijk vinden voor Europa en rondleidingen in de galerijen van de tijdelijke 

tentoonstelling. 

 

Hoofdcurator Perikles Christodoulou: “Posters dienen om te informeren, maar ook om te 

onderrichten en zelfs te manipuleren. Ze domineren de openbare ruimte, eisen onze aandacht 

op en confronteren ons met de ideeën van onze tijd. Posters bieden een waardevol inzicht in 

het Europese leven en wat het is om Europeaan te zijn, maar ze kunnen ook duistere verhalen 

onthullen over hoe de samenleving is gevormd door economische en politieke krachten".  

 

De expo is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Een educatief programma 

moedigt de bezoekers aan om de historische evolutie van de publieke ruimte in Europa te 

evalueren, via interactieve stations waar ze hun eigen posters kunnen ontwerpen en posters 

die ze net ontdekt hebben in een context kunnen plaatsen. Lagere en middelbare scholen 

worden uitgenodigd deel te nemen aan gratis workshops, die de analytische vaardigheden 

en het leren over de Europese geschiedenis bevorderen door middel van posters over 

mensenrechten, migratie, Europese verkiezingen, conflicten, en zelfs culturele en 

sportevenementen.   
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6. PRAKTISCHE INFORMATIE  

 

Als muren spreken! Posters – reclame, propaganda en protest 

Curator : Perikles Christodoulou 

30 april 2022 – 13 november 2022 

 

HUIS VAN DE EUROPESE GESCHIEDENIS   

Belliardstraat, 135 

1000 Brussel, België  

https://historia-europa.ep.eu/nl 

https://historia-europa.ep.eu/fr/ 

www.facebook.com/HistoriaEuropa  

twitter.com/HistoriaEuropa 

instagram.com/visit_EP  

 

OPENINGSTIJDEN 

Maandag 13.00 – 18.00 

Dinsdag - vrijdag 9.00 – 18.00 

Zaterdag - zondag  10.00 – 18.00 

Gesloten op 1 januari , 1 mei, 1 november and 24, 25, 31 december 

Gratis toegang 

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits 

Reserveren verplicht voor groepen van meer dan 10 personen 

 

PERSDIENST 

BE CULTURE 

General Manager: Séverine Provost 

Project Coordinator: Sophie Moffat 

sophie@beculture.be 

+32 494 65 36 57 

+32 2 644 61 91 
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