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Hoe geef je in landen die gehavend zijn door oorlog en conflict vorm aan
duurzame vrede? The Good Cause toont inspirerende en hoopgevende
voorbeelden uit o.a. Afghanistan, Kosovo, Rwanda en Palestina en destilleert van
daaruit een aantal factoren waarmee bij wederopbouwoperaties in Syrië en
Centraal Afrika rekening gehouden moet worden. De tentoonstelling bij Stroom
Den Haag maakt deel uit van het programma See You in The Hague, dat gaat over
de ambitie en werkelijkheid van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en
Recht. Wat zijn de consequenties van deze identiteit voor het thuisfront?

 

 

See You in The Hague is een initiatief van Stroom
Den Haag en mede mogelijk gemaakt door Mondriaan
Fonds, Stichting DOEN, Stichting Stokroos,
Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, vFonds
(Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg), Stichting Democratie en Media en de
gemeente Den Haag. Het programma komt tot stand
met tal van partners binnen en buiten het kunstenveld
en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met curator
Brigitte van der Sande.
Volg het programma: klik hier
Binnenkort online www.seeyouinthehague.nl

 

Oorlogen, maar ook vredesmissies kunnen ontwrichtende consequenties hebben voor
de ruimtelijke en sociale structuur van steden en gebieden. In het langlopende project
Architecture of Peace richt denktank Archis zich op de militaire, politiek-economische
en culturele complexiteit van wederopbouwoperaties. Kan architectuur in dit
spanningsveld een actieve bijdrage leveren bij het vormgeven van een duurzame
vrede? www.archis.org

The Good Cause wordt niet voor niets in Den Haag getoond. Den Haag speelt als
Internationale Stad van Vrede en Recht een belangrijke rol op het wereldtoneel, zowel
bij conflictpreventie als bij berechting in post-conflictsituaties. Het International Criminal
Court is daarvan wellicht het meest bekende voorbeeld, maar daarnaast dragen vanuit
Den Haag nog meer dan 100 organisaties bij aan (wereld)vrede en recht. Die ambitie
van Den Haag heeft echter ook consequenties voor de stad en haar bewoners. De
maatregelen die nu genomen worden rondom de Nuclear Security Summit eind maart
(afgezette wegen, politie die haar reguliere taken niet meer vervult, massale beveiliging),
zijn in delen van Den Haag aan de orde van de dag.

In een begeleidend programma van congres, lezingen en excursies worden de
ruimtelijke aspecten van recht en vrede nader onderzocht.

The Good Cause was eerder te zien in het Centre for Canadian Architecture in Montreal
(2011) en het Kimisagara Football for Hope Centre in Kigali, Rwanda (2012). In 2014
reist de tentoonstelling naar Istanboel en München. De tentoonstelling in Den Haag
wordt mede mogelijk gemaakt door: Mondriaan Fonds, Stichting DOEN en het
Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, beeldmateriaal en interview verzoeken, gelieve contact op te
nemen met Hildegard Beijersbergen-Blom (pers en communicatiemedewerker Stroom
Den Haag), via pers@stroom.nl, 070-3658985.
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