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TEXAF ONTVANGT CONGO BIENNALE
In samenwerking met Texaf-Bilembo en Kin ArtStudio, ontvangt Texaf de tweede "Congo
Biennale", van 16 september tot 30 oktober, een evenement dat niet meer weg te denken is
uit de Congolese hoofdstad.
De internationale tentoonstelling, met als
artistiek
directeur
de
beeldende
kunstenaar Visthois Mwilambe Bondo,
wordt gehouden in Kin ArtStudio en
Espace Texaf-Bilembo, beide gelegen in de
concessie Utexafrica, naast openbare
ruimtes en andere plaatsen in Kinshasa
(Académie des Beaux-Arts, Monde des
Flamboyants, Institut Français, Monts des Arts, Musée National...).
Meer dan 45 kunstenaars, naast ontwerpers, architecten, kunsthistorici, curatoren,
kunstcritici ... uit de vijf continenten zullen in al deze ruimtes aanwezig zijn om hun project te
presenteren. Met deze nieuwe editie wil de Congo Biennale de deelnemers uitnodigen om te
werken aan de openbare ruimte en de sociale, gemeenschappelijke en gedeelde ruimte
opnieuw te bekijken via het thema "De adem van de voorouders". Door dit thema te kiezen,
viert de biënnale de banden tussen Afrika, zijn diaspora ‘s en zijn Afro-afkomst, de
gemeenschappelijke wortels en de diversiteit van culturele en artistieke uitingen.

Het doel van dit evenement is ook de opleiding, creatie, professionalisering, verspreiding en
promotie van het werk van kunstenaars van de nieuwe Afrikaanse generatie en de diaspora
te vergemakkelijken. Dit gebeurt door het opzetten van een mecenaat dat kunstenaars en
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artistieke acties kan ondersteunen en zo de ontwikkeling van culturele en creatieve
industrieën in Afrika mogelijk maakt.
Espace Texaf-Bilembo (www.texaf-bilembo.com), geleid door Chantal Tombu, is een culturele
en educatieve ruimte die hoofdzakelijk door Texaf wordt gefinancierd. Haar missies zijn
enerzijds educatief, via de organisatie van workshops gewijd aan milieubewustzijn, en
anderzijds artistiek, door een culturele ruimte te bieden voor de promotie van Congolese
kunstenaars en door gespecialiseerde publicaties en workshops te produceren. De Kin
ArtStudio (www.instagram.com/kinartstudio/), geleid door Visthois Mwilambe Bondo, biedt
ateliers en masterclasses aan Afrikaanse kunstenaars.

TEXAF (www.texaf.be), opgericht in 1925, is de enige beursgenoteerde onderneming met al haar activiteiten in de
Democratische Republiek Congo. Momenteel zijn deze geconcentreerd op onroerend goed en steengroeven. Meer
recentelijk heeft TEXAF besloten een nieuwe tak van activiteit te ontwikkelen op digitaal gebied. TEXAF streeft
ernaar een belangrijke speler in deze sector te worden.
Deze beursnotering en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van goed bestuur en transparantie vormen een
belangrijke troef voor de ontwikkeling van de groep en voor de bevordering van de formele sector in de
Democratische Republiek Congo.
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