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Tentoonstelling Joegoslavië
Omdat je beter zou kunnen observeren

Enkele gerichte vragen
Welk land stelt elk van
de bovenstaande vlaggen
voor? links (1), rechts met
ster(2)(1)____________
(2)__________
Hoeveel km is de afstand
tussen België en
Joegoslavië?
_________ km!
Wat is het gebouw achter
de ‘stier’? Datum
____________________

De blauwe pijl en de rode
pijlen. Betekenis hiervan?
Vraag het de begeleidende
leerkracht:
____________________
____________________

____________________
Welke kunststijl
‘vertegenwoordigt’ deze
stier?
____________________
De tentoonstelling telt tien
segmenten . Het is ook net een
grote kartonnen doos met
herinneringen, het land bestaat
niet meer. Lees het tekstje in
het midden.

Wat is opvallend daarin
voor jou?
______________________
______________________
______________________
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Het joegoslavische
surrealisme heeft te maken
met het poëtische en het
politieke en ook de
partizanen.
Bekijk aandachtig de foto’s
en tekeningen en karikaturen.
Tijdens Wereldoorlog 2
sterven diverse artiesten:
oa Marko ____________
(auteur van de antiroman
Bez Mere). (dit stukje
vervolgt op blz 4)
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Wat zijn volgens jou de
drie belangrijkste
begrippen(paren) waaruit
het uniek Joegoslavisch
erfgoed is ontstaan ?

2

.........................................................
.........................................................
.........................................................

Wat zijn volgens jou de
drie belangrijkste
begrippen(paren) waarin
het uniek Joegoslavisch
erfgoed nu aan het
‘vertakken’ en uit elkaar
aan het vallen is?
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........................................................
.........................................................
.........................................................
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Wat is eigenlijk het grote
verschil geworden tussen
de Franse en de
Joegoslavische
surrealisten?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

massademonstraties en
verheerlijking van de leider probeerde
men het volk tot een eenheid te
smeden.

Wie is die man die links
van Hitler zit? Wat is zijn
functie?
______________________
______________________
______________________
Is Joegoslavië dan een
koninkrijk of een republiek?
______________________
BEKIJK NU OOK DE RODE
EN DE BLAUWE PIJLEN
OPNIEUW. WAT MERK JE
OP IN HET GEHEEL VAN
DEZE TENTOONSTELLING
IVM DEZE KLEUREN?

Wat is het fascisme*?
Kort!
______________________
______________________
______________________
_____________________
______________________
______________________

______________________
______________________

Wat is het anti-fascisme**?
Kort!
______________________
______________________
______________________
______________________
!
!
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______________________

Fascisme in strikte zin is Italiaans en
omvat niet het Duitse
nationaalsocialisme, dat een andere
maatschappijopvatting met minder
corporatisme maar meer racisme
heeft. Toch duidt men beide
stromingen - het nationaalsocialisme
en het eigenlijke fascisme - vaak
gemakshalve samen aan met
"fascisme".
**Het antifascisme is een beweging
die ageert tegen alle vormen van
extreemrechts (met name fascisme
en neofascisme). De antifascisten
komen vaak uit een extreemlinks
milieu.
Vaak organiseren zij
tegendemonstraties bij
extreemrechtse demonstraties en
bijeenkomsten. Een deel van hen
beschouwt geweld daarbij als
legitiem actiemiddel.

Communisme is een sociale,
politieke en economische ideologie
die is gericht op de oprichting van
een klasseloze, staatloze en
socialistische samenleving
opgebouwd op gemeenschappelijk
eigendom van de productiemiddelen,
waarbij iedereen produceert naar
vermogen en neemt naar behoefte.
Deze beweging, in de marxistischleninistische interpretaties, wordt
sterk beïnvloed door de geschiedenis
van de 20e eeuw, de intense rivaliteit
tussen de "socialistische
wereld" (socialistische staten
geregeerd door de communistische
partijen) en de "westerse
wereld" (landen met een
markteconomie en een parlementair
systeem), met als hoogtepunt de
Koude Oorlog tussen het "Oostblok"
en de "Kapitalistische wereld".

Enkele begrippen:
*Het fascisme (Italiaans: fascismo) is
een politiek stelsel dat onder meer
werd ingesteld in Italië van 1922–
1943. Ook het nationaal-socialistisch
bewind van Adolf Hitler en zijn partij
de NSDAP van 1933–1945 in
Duitsland wordt weleens fascistisch
genoemd. Eén partij of persoon heeft
alle macht. Het fascisme is
anticommunistisch, antiliberaal en
extreem nationalistisch.[1] Door
middel van partijmilities (in uniform),
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Bij het surrealisme is de visuele
verbeeldingskracht losgemaakt van het
verstand en de logica, waardoor het
onderbewustzijn in staat is onthullende,
suggestieve voorstellingen te scheppen.
Het toeval bepaalt dat absurde,
zinsbegoochelende fantasieën in zowel 2als 3-dimensionale af
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Hierboven zie je de dichter
Eluard getekend door Picasso.

Noem je dit gedicht mooi?
____________________
____________________
____________________
____________________
Waarom?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Wie schreef dit gedicht?
____________________
Wat is eigenlijk het grote
verschil geworden tussen
de Franse en de

Joegoslavische
surrealisten?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
(zie verticaal rechts)
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Oorlog en met vele verschillende volkeren
samen voor één natie, met een ster!
Ook de vrouwen in het leger!

De school van het socialisme
wat betekent ‘dressage’ ?
___________________________________
(zie voor het preciese citaat de tekst
hieronder)
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NIET GEBONDEN
LANDEN

Een aanzienlijk deel
toch ook van de
wereld

De school van het
socialisme
De letter T betekende
heel lange tijd enkel de
eerste letter voor de
leider van Joegoslavië,
namelijk __________.

Consumentisme
de consument = de
verbruiker
mensen aanzetten ook om
dingen te
______________
Dat lijkt niet anders te
zijn dan bij ons.

Niet-gebonden
beweging
Het consumentisme
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De Beweging van Niet-Gebonden
Landen,kwam in september 1961 voor het eerst bij
elkaar op de Conferentie van hoofden van staat of regering
van ongebonden landen, onder impuls van Egypte,
Joegoslavië, Indonesië en India, om de landen te verenigen
die zich niet gebonden voelden aan de twee grote bestaande
blokken uit de Koude Oorlog, met name het Westen en het
Oostblok. De conferentie borduurde voort op de
besprekingen tijdens de Conferentie van Bandung, waarbij
getracht werd de Afro-Aziatische relaties te verbeteren en
men zich uitsprak tegen alle vormen van (neo-)kolonialisme
en imperialisme. 118 Landen zijn momenteel lid.
De meeste lidstaten vallen (of vielen) onder de Derde Wereld
en waren in sommige gevallen wel degelijk gebonden aan
één van de twee machtsblokken. Het einde van de Koude
Oorlog eind jaren tachtig bracht een verandering
teweeg in het concept van de organisatie. Nu is het

eerder een forum voor de verschillende landen om
gemeenschappelijke belangen en standpunten te
bespreken. De beweging streeft ernaar met
gezamenlijke standpunten te komen op
vergaderingen van de Verenigde Naties en andere
intergouvernementele organisaties.

Uit de verticale tekst op blz 6 moet je
kunnen afleiden wat het begrip ‘nonalignement’, ‘niet-gebonden beweging’
inhoudt. Aan welk(e) land(en) wil
Joegoslavië zich niet binden?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
De eerste grote conferentie was in
Belgrado in het jaar ? __________
Noem vijf landen die behoorden tot die
‘niet-gebonden’ landen:
1 ________________
2 ________________
3 ________________
4 ________________
5 ________________
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De Franse revolutie (1789) had als leuze
‘Liberté, égalité et fraternité’.
In onze expositie van Joegoslavië vinden
we vooral één van deze drie begrippen
terug. Welk begrip? En waarom precies
dat begrip?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Lettre de Koca Popovic à Vjera Bakotic, février 1939. Koca
Popovic fut membre d’un groupe de 13 surréalistes yougoslaves
qui ont signé le texte « Les positions du surréalisme », qui
plaide pour la nécessité de la lutte concrète, ce qui leur a valu pour
la plupart d’être arrêtés et emprisonnés :
« Conscients de la condition de l’homme dans le monde, (…)
conscients de toutes les relations entremêlées qui en naissent,
persuadés qu’il n’existe qu’un point de vue, extrême et dialectique
(…), nous sommes déterminés à épuiser chaque question jusqu’au
bout et à mener chaque action jusqu’à son ultime conséquence ,
nous savons que la révolte est l’expression et la conscience, la

cause et la conséquence de ce conflit dans lequel nous
participons fatalement, nous savons donc que nous
n’avons pas le choix et que rien ne nous justifiera si de tout
cela nous ne tirons pas toutes les conséquences concrètes
et ultimes ».
Belgrade, 23 décembre 1930
Aleksandar Vuco, Oskar Devico, Milan Dedinac, Mladen
Dimitrijevic, Vane Zivadinovic-Bor, Zivanovic- Noe, Djordje

Jovanovic, Djordje Kostic, Dusan Matic, Branko
Milovanovic, Koca Popovic, Petar Popovic, Marko Ristic
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onderwerpen die onder stalinisme vallen worden
soms ook met andere termen aangeduid. Zo
noemen aanhangers van Stalins politiek zichzelf
liever communist (marxist-leninist), en wordt de
staatsvorm door sommige tegenstanders ook
wel 'staatskapitalisme' genoemd.

Rechts boven zie je Tito en Stalin (toenmalige leider
van de USSR Unie der Socialistische Sovjet
Republieken) in gesprek. Je verraadt Lenin (op het
schilderij in een schilderij) zei Stalin aan Tito .
(Hierboven te lezen in een geheim document.)

Antwoord van Tito?
Enkel het Joegoslavische volk is meester
van zijn lot.
Net zoals wat we erg recent meemaakten
met de NSA (spionage) vanuit de VS en de
spionage vanuit de UK, wordt er hier fel
gereageerd tegen het spioneren van
(zogenaamde) bondgenoten .

Felle debatten in 1948. Die rechtstreeks
uitgezonden worden (dit in de stad
Belgrado).
Daarna volgt een breuk met de USSR.
Joegoslavië sluit zich aan bij de
‘zwakkere’ landen.
Voilà, ziedaar, and now.... weet je wat
meer over dat woord onder onze
schoolnaam:

Het stalinisme dankt zijn naam aan de
voormalige leider van de Sovjet-Unie, Jozef
Stalin. Het kan zowel de staatsvorm betekenen
die onder hem ontstond, als de politieke
stroming waar hij leider van was, als de
persoonlijkheidscultus rond de man. De
GESCHIEDENIS: LEREN KIJKEN EN TENTOONSTELLINGEN LEREN ZIEN
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IVANA et l'équipe
"Yougoslavie/ Wevelgem"
Exposition "Penser la Yougoslavie en
Europe aujourd'hui", WEVELGEM, nov/
decembre 2013
segments
1° introduction géographique
1a) singularité de l'héritage yougoslave
( l'arbre)
2° lettre des auteurs ( cette expo est une
boite en carton...)
3° racines de la singularité yougoslave
de la commune de paris/ révolution
d'octobre/guerre d'espagne VIA
mouvement surréaliste yougoslave qui a
conduit les surréalistes dans la lutte
antifasciste et dans les directions
singulière que la yougoslavie va prendre
sur ses 50 ans d'existence
(voici un lien en français dédié au
surréalisme yougoslave http://
www.serbiansurrealism.com/index.html)

"Rien n’est simple pour les surréalistes
communistes yougoslaves. Le parti les
accuse pendant des années de trahir la voie
officielle à cause de leur méthode dialecticopoético-matérialiste (« Nous avons autant
appris de Marx que de Rimbaud et de
Lautréamont ») et les milieux poétiques et
académiques redoutent la peste rouge qu’ils
sont accusés de propager. La singularité de
la position poético-politique d’une certaine
gauche yougoslave a beaucoup influencé le
mouvement du non-alignement et le
développement du système
autogestionnaire."(-une légende de l'expo)
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EN WAT
HEBBEN WE NU
GEZIEN?
NABESPREKING
IN DE KLAS ...

en socialisme. ce référendum a provoqué
une loi sur l'etogestion, a la grande
différence de la bureaucratie en URSS qui
bloquait l'ensemble du projet
emnacipatoire
9° une des singularité venant de cette
rupture de stalinisme est aussi le
mouvement " non-alignement",
regroupant pendant des années de la
guerre froide ( fin anées 1950, début des
année 60) les pays qui NE SONT pas pris
dans les bloques ( l'est/l'ouest).
yougoslavie fut la initiatrice de ce
mouvement en 1956.
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Mouvement_des_non-alignés
10° consumérisme
malgré que à partir des années 70 la pays
plonge dans "occidental way of leaving", la
pays considère que le mémoire sur la lutte
antifasciste doit être remémorer. c'est
comme ça qu(il naissent des monuments
dédié à la lutte des partisans en forme
des .. cristaux ou flocons de neige. les
surréalistes yougoslaves, vojin bakic
sculpteur et l'architecte du pavillon
yougoslave en '58 rihter sont participants
de cette vague emnacipatoire et le rôle de
modernisme artistique qui fut très important
dans la construction de la forme ( nouvelle
et moderniste) du projet politique
yougoslave. un photographe belge
tempigne-http://www.jankempenaers.info/
works/1/

4° antifashisme yougoslave- guerre des
partisans
5° 29.11.1943 constitution de la
République Socialiste Fédérative
Yougoslave
sur une des territoires libères par des
partisans, en bosnie, jajce
basé sur l'égalité des nations, alphabets,
religions, fderalisme, justice sociale
6° alphabétisation ( Yougoslavie fut
pendant le royaume un pays rurale et
pauvre. les cours d'alphabétisation sont
organisé depuis les premiers territoires
libres en maquis)
7° brigades bénévoles/ brigades
internationales- reconstructions du pays
8° rupture avec stalinisme/ autogestion
ce volet est TRES important, car en 1948
les yougoslaves ont reuci à dire NON ay
Staline ( seuls pays au monde) et
developer leur propre voie
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REDACTIE
Marc Desmet
Informatie
o.a Internet, Wikipedia en
voornamelijk op de expo zelf en
bij monde en geschrifte van
Ivana Momčilović/ Ивана
Момчиловић-kolektiv/
колектив Eimigrative art
<migrat>
Nieuwsbrief geschiedenis
naar aanleiding van deze unieke
tentoonstelling
©Marc Desmet

De tien segmenten van de
tentoonstelling
1° geografische inleiding
1a) de boom : joegoslavisch
erfgoed
2° brief van auteurs
3° wortels van joegoslavische
singulariteit
4° joegoslavisch antifascisme -oorlog van de verzetstrijders
5° 29.11.1943 constitutie van de
Socialistische Federatie
Joegoslavië op één van de bevrijde
gebieden door de partizanen, in
Bosnië, Jajce
6° alfabetisering
7° vrijwillige brigades/
internationale brigades8° breuk met het stalinisme/
zelfbestuur
9°lde beweging van niet gebonden
landen
10° consumentisme
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