14 september 2020

Het Srebrenica Monument
Reflecties over de rol van een nieuw monument in de Stad van
Vrede en Recht

Tijdelijk Srebrenica Monument op het Plein in Den Haag (foto: Ronald Tilleman)
Tijdens de herdenking op 11 juli j.l. gaf Haags burgemeester Van Zanen aan dat
het tijd is voor een landelijk herdenkingsmonument Srebrenica. Op 17
september a.s. organiseert kunstcentrum Stroom Den Haag een gesprek over
de komst van een dergelijk monument in Den Haag. Het is een verkenning van
de brede discussie waarin een dergelijk monument in Den Haag, de Stad van
Vrede en Recht, zich plaatst. De bijdrage van kunst aan de dialoog rond vrede
en recht zal tijdens de avond een centrale rol spelen.
Kunstenaars, wetenschappers, nabestaanden en andere direct betrokkenen
reflecteren op thema’s zoals internationaal recht, de betrokkenheid van Nederland, de
integratie van Bosnische Nederlanders, herdenking en traumaverwerking. Het
gesprek past binnen de actuele aandacht voor de val van Srebrenica, nu 25 jaar
geleden. Zo maakt de speelfilm Quo vadis, Aida, van de Bosnische regisseur Jasmila
Žbanic grote indruk op het Filmfestival in Venetië en toont Framer Framed momenteel
de tentoonstelling From what we will reassemble ourselves.
Deelnemers aan het gesprek bij Stroom zijn o.a. Otto Spijkers (professor
internationaal recht, Wuhan University); Erna Rijsdijk (universitair docent militaire
ethiek, Defence Academy), Emina Cerimovic (Bosnian Girl Collective,
verantwoordelijk voor de campagne Srebrenica is Nederlandse Geschiedenis),
Sabina Tanovic (architect, actief in het Srebrenica herdenkingscomité), Eliane Bots,
Ronald Ophuis en Peter Koole (kunstenaars) en Arno van Roosmalen (directeur
Stroom Den Haag). Moderator is Leila Prnjavorac.
17 september 2020, 17.00-19.30 uur
Voertaal: Engels

Ga voor uitgebreide informatie naar www.stroom.nl.
Het aantal tickets is beperkt, maar het gesprek kan ook online via het YouTubekanaal van Stroom Den Haag worden gevolgd.

Stroom Den Haag is een centrum voor beeldende kunst met een breed scala aan activiteiten. Het
programma is gebaseerd op de overtuiging dat kunst nieuwe inzichten biedt en een belangrijke
bijdrage levert aan het debat over stad, cultuur en maatschappij.
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