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“FEMALE SYMBOLS AND URBAN SPACE – TENTOONSTELLING” 

Klik op het logo of scan de QR-code om de catalogus te raadplegen. 

 

 

 

 

 

Amazonehuis, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel  

17 september 2020–28 januari 2021 

Nocturnes op donderdagavond (18.00u.-20.30u.) 

29 oktober, 26 november, 17 december 2020 en 28 januari 2021 
 

Hoe zijn vrouwen fysiek en symbolisch aanwezig in de stad? Hoe bewegen zij zich? Welke 

plaatsen eigenen zij zich toe? Wat is hun beleving van de verschillende stedelijke ruimten: 

de straten, de pleinen, de binnenkoeren en de parken? Hoe en in welke mate stellen zij 

zichzelf tegenwoordig en op welke manier worden zij afgebeeld? 

 

Deze vragen worden beeldend en artistiek in beeld gebracht in een tentoonstelling die met de 

steun van equal.brussels is opgezet in het kader van het project “Female symbols and urban 

space” door en in Amazone, het federale Kruispunt Gendergelijkheid.  

 

13 Nederlands-, Frans-, en Engelstalige artiesten tonen er hun werken in vier 4 grote clusters: 

representatie en symbolische aanwezigheid van vrouwen in de openbare (stedelijke) ruimte; 

mapping space / mapping femininity; sociale onveiligheid / transgressie van patriarchale norm 

en opeisen van de (digitale en fysieke) ruimte.  

 

Bovendien reikt het opzet van dit initiatief verder dan enkel de prominentere aanwezigheid 

en empowerment van vrouwen. De tentoonstelling wil een aanzet geven naar een grotere 

ontvankelijkheid voor genderdiversiteit, intersectionaliteit en anderszijn in al zijn vormen. 

Wij hopen dat deze tentoonstelling de ogen, oren en alle andere zintuigen, opent om het 

vrouwelijke in de stad, in haar volle breedheid, te ontdekken. 

 

De curatoren van deze tentoonstelling zijn Els De Vos, dr.ir.-architect en ruimtelijke planner, 

docent aan de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur van de Universiteit 

Antwerpen en Hermès Roland, dr. in informatie en communicatie van de Université Libre de 

Bruxelles.  

 

http://mew.cipal.be/docman/docstore/1c0728/1339.pdf


 
 

De tentoonstelling werd ondersteund door de opstelling van lijvige bibliografieën rond 

wetenschappelijke artikelen, goede praktijken en podiumkunsten. U kan deze ook scannen 

via onderstaande QR-codes. 

 
Wetenschappelijke artikelen 

 

 
 

Goede praktijken 

 

 

Podiumkunsten 

 

 

 

De tentoonstelling is te bezoeken op werkdagen tussen 9u. en 16u. vanaf 17 september 2020 

tot en met 28 januari 2021 en tijdens de maandelijkse nocturnes (tussen 18u. en 20u.), op de 

laatste donderdag van de maanden oktober, november en januari en op 17 december 2020. 

Mede dankzij de steun van Equal.Brussels hebben we enkele aanpassingen kunnen 

uitvoeren, waardoor het Amazonehuis aan de huidige norm inzake toegankelijkheid voldoet. 

 

De tentoonstelling “Female symbols and urban space” sluit nauw aan bij Art’mazone, een 

initiatief dat in 2018 door Amazone in het leven werd geroepen. Art’mazone wil jonge 

vrouwelijke kunstenaars promoten en kadert binnen het fonds “Vriendinnen van Amazone”. 

Het fonds werd opgezet bij de koning Boudewijnstichting en zorgt ervoor dat giften aan 

Amazone vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar zijn. Een bijdrage kan worden gestort op 

rekeningnummer IBAN: BE10 0000 0000 0404 met vermelding: 017/0470/00066. 

 

Adres: 

Amazone vzw, Kruispunt Gendergelijkheid 

Middaglijnstraat 19 

1210 Brussel 

 

Voor meer informatie, contacteer:  

i.vanderstighelen@amazone.be, 02/229 38 00, projectverantwoordelijke 
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