10 juli 2014
Persbericht: Facebook weigert 'naaktprent' in advertentie voor nieuw Antwerps cultuurfestival

Het Roze Huis verrast met gratis cultuuraanbod
voor én tijdens Antwerp Pride
Het Antwerpse Roze Huis is trots dat het dit jaar de zevende editie van Antwerp
Pride op gang mag trekken met een week lang gratis dans-, theater-, zang-,
performance- en literatuuractiviteiten op twee verschillende locaties in de stad.
“We wilden met onze holebi-en transgenderkoepel nog meer onze stempel drukken op dit
stadsfeest voor meer diversiteit. Zoals het logisch is dat de holebihoreca vooral party’s
organiseert, vonden wij het vanzelfsprekend om nu nog meer inhoud in dit event te
pompen. Wij geloven dat de schoonheid en weerbarstigheid van kunst, mensen opener naar
de wereld doen kijken”, verklaart Marcia Poelman, voorzitter van Het Roze Huis-çavaria
Antwerpen. “We zijn bovendien erg blij dat onze partners binnen Antwerp Pride én de Stad
Antwerpen dit initiatief ook sterk ondersteunen.”
Openingsavond met expo, poëzie en dans
Het Antwerp Queer Arts Festival, zoals de gratis cultuurweek gedoopt is, begint op zaterdag
2 augustus met een openingsavond in Galerie Verbeeck-Van Dyck, één van de mooiste
kunstgalerieën van de stad, dichtbij het MAS op het eilandje. Tijdens deze avond kunnen de
bezoekers genieten van een tentoonstelling, dans door het Ballet van Vlaanderen,
performance en gedichten. Diezelfde avond kunnen cultuurliefhebbers ook de jaarlijkse
Museumnacht bezoeken. De andere activiteiten vinden de daaropvolgende week plaats in
theater Het Klokhuis in het centrum van de stad.

Facebook weigert naaktprent
Toen Het Roze Huis eerder deze week een advertentie wilde aanmaken voor dit nieuwe
cultuurevenement op de sociale netwerksite Facebook, werd het geconfronteerd met de erg
zedige houding van het Amerikaanse bedrijf. De tekeningen van de affiches voor dit festival
(ontworpen door Eva Mundorff) tonen een gestileerde prent van zowel vrouwen- als
mannenlijven. Omdat er in de tekening blote vrouwenborsten te zien zijn (zie bijlage), weigerde
Facebook de advertentie. De organisatie heeft een andere prent moeten kiezen, om haar reclame
online te krijgen.
Wat is queer?
Queer dat oorspronkelijk “vreemd” betekent, staat voor het uitdagen van grenzen en hokjes en
wordt vaak als parapluterm gebruikt voor niet-heteroseksuele of –genderbinaire mensen.
Het Antwerp Queer Arts Festival wil dan ook de aanvaarding van de diversiteit aan seksuele en
genderidentiteiten in onze maatschappij vergroten. Daarom verzamelt het festival een brede waaier
aan inspirerende invalshoeken van kunstenaars uit Chili, Zuid-Afrika, Nederland, Jamaica,
Noorwegen…. en van Antwerpen zelf die werken rond dit thema.

Voor dit uitdagen en bevragen krijgt het festival hulp van onderzoekers van de universiteiten van
Gent en Antwerpen. Zij geven een theoretische visie op de kunst(enaars) tijdens het festival en in het
gratis magazine dat tijdens het festival te krijgen is.
Het programma is vanaf nu te vinden in Het Roze Huis en op heel wat plaatsen verspreid over de stad
Antwerpen. Het staat uiteraard ook op www.queerarts.be en de Facebookpagina ‘Antwerp Queer
Arts Festival’.
In samenwerking met Antwerp Pride, Boekhandel ’t Verschil en Strangelove.
Dankzij de steun van de Stad Antwerpen, vele vrijwilligers en de deelnemende kunstenaars.

