DE TCHUKUDU
Ze zien eruit als houten steps die zo uit het stenen tijdperk lijken te komen. Maar de tchukudu is een uiterst handig en ingenieus transportmiddel. Het is een typisch voertuig
voor de bergachtige streken rond de Oost Congolese stad Goma. Zoals New York zijn Yellow Cabs heeft, zo heeft Goma zijn tchukudus.
Volgens orale en geschreven bronnen werd de eerste tchukudu vervaardigt rond 1910 door de in de streek toen gerenomeerde beeldhouwer MULINGA NZANZU in het
dorpje Mukongo (Noord Kivu).
Pater Marie-Jules Celis, Conrad Coenen en broeder Ignatius Nelissen kregen vanaf 28 augustus 1931 de parochie Muhangi toegewezen. Deze strekte zich uit over een zeer
groot gebied en de paters hadden problemen om materialen en goederen naar de verschillende sectoren te vervoeren. Conrad Coenen bestelde bij MULINGA NZANZU en
zijn team twintig tchukudus, welke vanaf toen door zijn catechisten als transportmiddel werden gebruikt. Hierdoor wordt de tchukudu ontdekt door andere gemeenschappen.
De sociaal economische impact van de tchukudu is vooral voor de kleine man in Oost Congo belangrijk. De tchukudu heeft sinds zijn creatie vele Congolezen gevoed,
gekleed, geschoold en sommigen in staat gesteld een huis voor zichzelf en hun familie te bouwen (5). Graag eren we post mortem de kunstenaar MULINGA NZANZU die
door zijn werk tot vandaag een stempel drukt op de economie en het sociale gebeuren van Goma en weide omgeving.
De promotie van de Tchukudu gaat niet alleen in Antwerpen, maar ook in Goma in stijgende lijn: In het centrum van de stad met zicht op de Virunga vulkaan werd ongeveer
100 jaar na datum een beeld ter ere van de tchukudu voerder van de hand van de beeldhouwer JUNIOR NKAY NKASH ingehuldigd.

DE EXPO
De achterliggende filisofie van Boulevard Amandla met zijn ‘(In)dépendance Cha Cha - Tchukudu Art’ is de ergernis/woede over de situatie in Oost-Congo, en de reactie
hierop van kunstenaars, die liefst zich volledig aan hun werk wijden, maar in confrontatie met deze humanitaire ramp, eventjes alle eigenbelang terzijde schuiven, om éénmalig een daad te stellen, vanuit hun doorgaans beperkte materiële mogelijkheden, maar ook vanuit hun onuitputtelijke creatieve impulsen, die tot voorbeeld zou kunnen
strekken voor velen die hier beroepsmatig orde op zaken zouden moeten stellen, maar blijkbaar schromelijk te kort schieten. Dit met alle respect voor hen die, ieder op
zijn/hun manier en mogelijkheden, hulp trachten te bieden om het ergste leed te lenigen.
In de praktijk brachten de initiatiefnemers van Boulevard Amandla de vzw La Piscine d’Activité in samenwerking met Antwerp Art Info vzw. (A.A.I.) en met de hulp van
Amuka vzw., een vereniging van Congolese vrouwen in België , 34 tchukudus vanuit Goma naar Antwerpen. Met 17 van de tchukudus werd er een koers georganiseerd.
De andere 17 tchukudus werden artistiek ‘bevracht', enerzijds door uit de verschillende Afrikaanse landen afkomstige en hier levende Afrikaanse kunstenaars, anderzijds
door Belgische artiesten :
Nadia Naveau (B), Filip Verreyke (B), Kris Vanhemelrijck (B), Karolien Hamers (B), Nicolas Baeyens (B), Mulugeta Tafesse (Eth.), Marc Jambers (B), Rhode
Batsheba Makoumbou (D.R.C.), Moise Cohen (D.R.C.), Frank JMA Castelyns (B), Osagie Edomwandagbon (Nig.), Nick Andrews (GB), Ettiyé Dimma
Poulsen (Eth.), Nanga Bienvenu (D.R.C.), Wilfried Pas (B), Christine Teller & Walter Goosens (B), Freddy Tsimba (R.D.C.), La Piscine d’Activité (B)

De tentoongestelde artistiek bevrachte Tchukudus worden te koop aangeboden, ten voordele van het Centre Amuka in Goma,
een crèche in aanbouw voor de opvang van kinderen van tijdens de aanhoudende oorlogen getraumatiseerde vrouwen en kindmoeders.
Bedoeling is de samenwerking tussen de drie voornoemde verenigingen voort te zetten tot aan de oplevering van het centre Amuka in Goma.
INFO TCHUKUDU SALE : 0484 / 952 287 boulevard@amandla.be

BOULEVARD AMANDLA
La Piscine d’Activité focust met het kunstenevenement Boulevard Amandla op uitwisseling en kruisbestuiving, het reflecteert de hedendaagse Afrikaanse kunst aan
hedendaagse Europese kunst en omgekeerd. Boulevard Amandla vindt jaarlijks plaats in de omgeving van het De Coninckplein, midden de Afrikaanse buurt in Antwerpen.
Vertrekkend vanuit deze buurt denken we via kunst en cultuur tussen continenten te communiceren en in beide richtingen ontwikkeling te stimuleren.

WWW.AMANDLA.BE boulevard@amandla.be

007 Marc Jambers (B)

008 Rhode Batsheba Makoumbou (D.R.C.)

009 Moise Cohen (D.R.C.)

010 Frank JMA Castelyns (B)

011 Osagie Edomwandagbon (Nig.)

012 Nick Andrews (GB)

TCHUKUDU EXPOSANTEN
001. Nadia Naveau
°1975, Antwerpen België

Nadia Naveau benadert de klassieke definitie van een beeldhouwer met haar
grote en kleine sculpturen, maar werkt niet noodzakelijk in traditionele materialen
(het loopt uiteen van plasticine, klei, keramiek, brons, polyester tot rubberachtige
siliconen) en het resultaat is allesbehalve conventioneel. Hevige kleuren en
afwerkingen met hoogglanzend glazuur verhogen de complexiteit van haar
beelden: de kijker moet wennen aan het beeld, zoals ogen moeten wennen aan
het donker. Het vraagt tijd om in de organische veelheid en drukte de details te
ontdekken, om in een schijnbaar abstract kluwen figuren te ontwaren. Ze zijn grof
en fijn tegelijk. Het boetseren is voelbaar: er komt vaak een fysieke inspanning bij
kijken om de massa materiaal te manipuleren. Tegelijk blijken de figuren
verassend gedetailleerd en vloeien ze - dieren, mensachtigen en natuurelementen als stronken of golven - moeiteloos in elkaar over. Als je met Nadia Naveau
praat over haar werk, geeft ze je een collage van referenties: plaatsen die ze
bezocht heeft, gebouwen, kunstwerken, kleuren die ze gezien heeft. Haar werk
brengt verslag uit van die reizen, fysiek afgelegd of in boeken en tentoonstellingen. Die collagetechniek van ervaringen is hier en daar vrij direct terug te vinden,
in andere werken is de selectie en vervorming van het geheugen er eerst
overheen gegaan. (Sara Weyns)
Info: http://www.hanstheys.be/artists/nadia_naveau/
Contact: nadianaveau75@hotmail.com,

002. Filip Verreyke
°1969 ANTWERPEN

Meestergraad Beeldhouwkunst 1994 - Laureaat HISK 1997
Docent Beeldstudio/Waarnemingstechnieken Artesis Architectuurwetenschappen
Leraar Beeldende Vorming Kunsthumaniora Antwerpen
Expo’s (recent):
‘FILHOS’ 2009 Europark verbeelden, venstergalerie vzw Morguen Antwerpen
Linkeroever, ‘LONGPLAY’ 2009 'Wolkenbreier(s),Donkey Brassband & 100
Visual Artists', Ottilia Pribilla Gallery, Antwerpen, ‘LIMITED EDITION’ 2010 ‘Fier
op A4’ Mekanik strip antwerpen
Info / Contakt: filip.verreyke@hotmail.com,

003. Kris Vanhemelrijck
°1946, Brussel België

HIER: DRIE UUR DERTIG, DE WIND STEEKT OP.
DAAR: DE WIND STEEKT OP, HET ZAL DRIE UUR DERTIG ZIJN.
De kunstenaar werkt voornamelijk met organische materialen, zowel indoor als

outdoor. Abstracte concepten als tijd, ruimte en vergankelijkheid zijn terugkerende
thema's in zijn werk. Veel van zijn werken werden ook meermaals tentoongesteld
in galerieën, steden, parken en landschappen in zowel binnen- als buitenland.
Info: http://www.hanstheys.be/artists/kris_vanhemelrijck/
Contakt: Kris.vanhemelrijck@beersel.be

004. Karolien Hamers
°1980 België

Meestergraad in Beeldhouwen in 2007
Karolien Hamers maakt voornamelijk grote structuren en installaties waarin ze
hout als basis gebruikt en combineert met de meest uiteenlopende materialen als
touw, cement, gravel, verf, kalk, klei, metaal, dierenhuiden, polyurethaan,
pigmenten, teer. Ze is gefascineerd door de manier waarop mensen rondzwerven
op de aarde, op zoek naar een habitat, een plek om te leven.
In haar structuren probeert ze dat gevoel te vertalen zonder daarbij expliciet
politieke kritiek te uiten op de manier waarop het immigratiebeleid gevoerd wordt.
Het zwerven over de wereld wordt iets eeuwigs. Mensen vinden nooit hun juiste
habitat. Vandaar ook haar “in situ”-kunst: de installatie die ze bouwt kan ergens
anders opnieuw opgebouwd worden, in dezelfde opstelling of in een andere.
Info: http://www.arte-falco.com/html_kunstenaars/karolien_hamers.html
Contact: magentaa@hotmail.com,

005. Nicolas Baeyens
°1980, België

Kenmerkend voor de sculpturen van Nicolas Baeyens is dat er geen ingewikkelde
voorstudies of maquettes aan de eigenlijke realisatie voorafgaan. Het werk,
gestuurd door de weerbarstigheid van het materiaal (koper, staal), vormt als het
ware zichzelf. De kunstenaar typeert zijn beeldend werk dan ook vaak als
driedimensionaal schetsen.
Echter, omdat het materiaal zo moeilijk te bewerken is en de kunstenaar bijna
uitsluitend vanuit een theoretische studie start, is het resultaat vaak net niet zoals
verwacht. Maar ook dit hoeft geen probleem te zijn: volgens Nicolas Baeyens zijn
deze ‘groeipijnen’ immers essentieel en versterken ze de dualiteit in zijn werk: het
beheersbare tegenover het onbeheersbare, het vloeiende tegenover het
verkapte, het verwachte tegenover het onverwachte. Bovendien geven deze
groeipijnen aan dat de sculptuur nog groeit en evolueert, dat hij nog ontdekt en
experimenteert, zonder vastgeroest te zitten in een al al te bekend stramien.
Info: http://www.nicolasbaeyens.be/
Contact: nicolasbaeyens@hotmail.com,

006. Mulugeta Tafesse
°1960, Hauzien Ethiopië

De notie van culturele zuiverheid is een mythe voor velen van ons die leven in de
diaspora. Wat wij beschouwen als cultuur en identiteit wordt permanent gekneed
en gevormd door verschillende vormen van historische conjuncties. Wij zijn de
producten van massale mobiliteit, migratie, bemiddeling, globalisering, dekolonisatie en de post kolonisatie, we bevestigen nieuwe relaties tussen thuis en
elders, globale en lokale, traditie en moderniteit. Deze vaststellingen voegen
complexe trajecten toe aan onze betogen. De esthetische kwaliteit van ons werk
tart elke eenvoudige indeling in Westerse modernistische kunst of traditionele
Afrikaanse kunst. Wij vertegenwoordigen een fusiecultuur die een keurige
afbakening met het westerse modernistische denken tracht te definiëren.
(Elisabeth W. Giorgis)
Info: www.mulugetatafesse.com
Contact: mulugeta.tafesse@telenet.be

007. Marc Jambers
°1947 Antwerpen België

1996-70: kunstenaars installaties met participatie van de toeschouwer. In
openbare en privé ruimten + groepstentoonstelling in galerij De Zwarte Panter
1970-80: Grafiek met vooral socio-politieke thema's.
1980-84: Tentoonstellingen in oa. Antwerp Art Info met beeldhouwwerk.
Aankoop beelden door het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst Oostende
1985: Deelname Biënnale Middelheimmuseum.
1994: Kunstproject in de wijk Den Dam (Antwerpen) met de bewoners. Samenwerking met Sven t' Jolle en Dorothee Van den Bergh.
1999: Installatie beeldhouwwerk in Benin Cotonou.
Tot 2000 regelmatig tentoonstellingen oa in de Zwarte Panter.
2004: Workshop met jonge kunstenaars in Mpophomeni een voorstad van
Pietermaritzburg (Zuid Afrika).
Installatie beeldhouwwerk 'Barricade in Uitenhage' in Mpophomeni.
2006 Organisatie Mail Drawing Project. Tentoonstelling met tekeningen van
Afrikanen woonachtig in Afrika in het kader van Boulevard Amandla.
Vanaf 2000 tot 2007 ontwikkeling van een web site met animaties die aansluiten bij
het grafisch werk uit de jaren 70. Genomineerd voor de prijs digitale kunst van
'Kunst in Huis' met aansluitend deelname aan de tentoonstelling in Mukha-media.
2007 tot heden productie van beeldhouwwerk.
Contact: mjambers@skynet.be,

008. Rhode Batsheba Makoumbou
°1976, Brazzaville D.R. Congo

Sinds haar kinderjaren werd ze ingewijd in de schilderkunst door haar vader, de
schilder David Makoumbou. In haar werken legt ze vooral de nadruk op de

traditionele sociale activiteiten van de Afrikaanse vrouw. Ze beschouwt zichzelf
als een kunstenaar-archivaris van de maatschappelijke en culturele waarden van
Afrika in het algemeen, en Congo in het bijzonder. In haar interviews spreekt ze
zich dikwijls uit over het respect voor de ideologische waarden van het individu en
van de culturele diversiteit. Ze heeft steeds veel belang gehecht aan de relatie
tussen de kunstenaar en zijn publiek.
Info:http://www.rhodemakoumbou.eu/
Contact: manager@rhodemakoumbou.eu,

009. Moise Cohen
°DRCongo

“Ik evolueerde naar figuratie met een veelheid aan uitdrukkingsvormen,
gevoelens van vreugde en verdriet. Ik evolueer naar een afbeelding of een
vertaling van de emotie die ik voel bij het beluisteren van jazz en Afro-Cubaanse
muziek. Laat u gaan met alles wat mijn beeldend werk in jou laat weerklinken en
aan je zintuigen wordt aangeboden.” … Moise Cohen, Jazzpaintings.
Contakt: cohen_164@hotmail.com,

010. Frank JMA Castelyns
°1957 België

De werken van Castelyns voeren een veelzijdige dialoog, zowel maatschappelijk als
historisch en artistiek. Hij confronteert door in zijn werk maatschappijbeelden te tonen
die tegenstellingen oproepen. In zijn werk, dat raakt aan verschillende disciplines,
combineert hij diverse voorstellingen die leiden naar hybride vormen die wisselend
worden geïnterpreteerd. Bestaand beeldmateriaal, röntgenopnamen, enz. fungeren als
drager voor minimale ingrepen waarbij een sjabloon als luik fungeert, een deklaag die
simultaan toont en verbergt. Zo ontwerpt hij pelsen mantels waarin hij tekens die de
dollar, hamer en sikkel of de euro symboliseren, uitsnijdt.
Contact: frankcastelyns@skynet.be

011. Osagie Edomwandagbon
°1966, Benin City Nigeria

Studeerde tot 1988 grafische kunsten aan de School voor Kunst en Design in
Auchi (Nigeria), sinds 1989 woont en werkt hij in Nederland.
Het werk van Osagie is een zoektocht door de wereld van kleur en vorm die hij
gepassioneerd bewandelt. Zijn schilderijen lijken een reflectie uit zijn geboortestreek Benin City in Nigeria en vertellen op bijna magische wijze over zijn rijke en
kleurrijke culturele leven daar en zijn confrontatie en integratie met de
Nederlandse cultuur en samenleving. Als eerbewijs aan de traditionele tchukudu's
heeft Osagie Edo zijn exemplaar de naam Tchukudu Sport GTX gegeven. Echte
Tchukudu's worden gebruikt voor het transporteren van goederen.
Info: http://osagieedo.webs.com/

012. Nick Andrews
°1972 London Engeland

1992-1996: Meestergraad schilderen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.
“Out of the chaos of paint and noise comes faces and scenes. The faces are
sometimes recognisable but also anonymous. The scenes recall contentious issues
of western heritage and trough their settings challenge of the understanding.”
Nick Andrews brengt toegankelijke doeken, kleurrijk en barstensvol energie. Het
tegendeel van de hersenspinsels die je doorgaans in de musea van hedendaagse
kunsten aantreft (Heirman, 2003). Zijn werken zijn documenten die soms een
loopje met de werkelijkheid nemen.
“Ik creëer iets wat daarvoor niet bestond en dat breng ik naar de buitenwereld. (...)
Een soort van documentenverzameling.”
Info: http://www.hanstheys.be/artists/nick_andrews/
Contakt: nickandrews@hotmail.com,

013. Etiyé Dimma Poulsen
°1968, Ethiopia

Mijn traditionele benadering van kunst als ambacht, toont zich ook in de vorm van
mijn werk. Niet dat ik echt traditionele standbeelden of tribale stijlen tracht te
kopiëren, maar ik vindt opnieuw 'archetypen' van 'primitieve kunst' uit, totems als
je wilt, vanuit het materiaal zelf, uit mijn geheugen, mijn vage nostalgie, mijn
verlangen naar een continent dat ik sinds jaren achterliet. De bodem van Afrika ....
Maar mijn werk verwijst niet alleen naar Afrika, er zitten elementen in uit de oude
Myceense, prehistorische en Oosterse kunst, enz...
Ik probeer altijd primordiale figuren te creëren, mensen in hun meest naakte,
primitiefste wezen, als tekenen van een aantal fundamentele gevoelens: eenzaamheid, angst, verlangen. Maar het meest van al: deel uitmaken van. Als onderdeel van.
Gaan naar. Een oeroude aanwezigheid, een spoor van menselijke cultuur op het
gezicht van de planeet aarde. Elk beeld is een spoor, meer dan een portret. Dat is de
reden waarom ik mijn beelden meestal samen zet, als een groep, een gemeenschap,
een groep van totems, een bos. Het gaat over de vreugde van het leven van nature
vluchtig en van voorbijgaande aard. Kunst moet dit vastleggen in een duurzame,
eeuwige weg. Ik hoop dat mijn beelden een soort gestolde extase uitstralen.
Info: http://www.etiye.com
Contact: etiye@pandora.be

014. Nanga Bienvenu
° D.R. Congo

"Stel je voor: je woont in het district Nanga, de stad van mijn verbeelding."
Bienvenu Nanga Ngufu is een jong kunstenaar uit Kinshasa in de Democratische
Republiek Congo. Beeldhouwer-recycler, hij produceert ruimtetuigen, robotten,

schildwachten en dorpen vol vreemdelingen geoogst tijdens zijn zwerftochten
door de straten van de hoofdstad. Zijn werelden weerspiegelen de spanningen en
verschillen tussen de machineriën van de moderniteit en de sociaal-economische
realiteiten in de Democratische Republiek Congo.
Youtube: http://dai.ly/bMU8ha
Info: http://bienvenu-nanga.blogspot.com/

015. Wilfried Pas
°1940 Londerzeel België

Beeldhouwer en neo-expressionistisch tekenaar, etser en zeefdrukker. Opleiding aan
Sint-Lucas Brussel, de Academie van Antwerpen en het NHISKA, waar hij leraar
wordt. Prijzen Berthe Art (1966) en Eugène Baie (1984). Werkt samen met F. Bervoets
en W. Goossens in het lithografisch atelier Clot, Bramsen en Georges in Parijs en
maakt zeefdrukken op de Panter Press in Antwerpen. Vormt samen met J. Cox, F.
Bervoets en W. Goossens de kerngroep van de galerij De Zwarte Panter Antwerpen.
Zijn bronzenbeeldententoonstelling in 1972, vol vreemde wezens, eenbenige
mensen en maanzieken is een revelatie. Maakt nadien een reeks beangstigende
kijkkasten met mummieachtige wezens tussen spinnewebben, stof en sporen van
een niet te ontlopen verval. Zijn latere wassen portrettenreeks van zijn
kunstenaarsvrienden, waarbij hij gebruik maakt van allerlei afvalmaterialen, is van
een grote plastische monumentaliteit. Met een uitzonderlijk metier en een totale
inzet materialiseert hij, in een fascinerend beeld, de angst.
Hij realiseerde vanaf 1992 ook talrijke monumenten voor vlaamse auteurs, o.m.
K. van de Woestijne (Meise), W. Elsschot, P. Van Ostaijen, H. Teirlinck (Antwerpen)
en A. Van Wilderode (Sint-Niklaas, componist L. De Vocht (s’ Gravenwezel) en
acteur Julien Schoenaerts (Antwerpen-Noord).
Ook auteur, samen met architect Jo Crépain, van het Koning Boudewijnmonument in Antwerpen (1999). Werk in het Prentenkabinet te Antwerpen en in de
Musea van Antwerpen (Middelheim) en Oostende (PMMK).
Contact: wilfriedpas@telenet.be

016. Christine Teller & Walter Goosens
Christine Teller °België
‘Mijn eerste ervaring met kleur was een rode baksteen naast de grote regenton,
steeds opnieuw schuurde, waste, schraapte ik het oppervlak tot ik dacht
de rode kleur los te hebben gemaakt’
Het procesmatig is in de hedendaagse beeldende kunst een onontkoombaar
gegeven geworden: een kunstwerk moet niet per sé af zijn en in een begenadigde
staat van perfectie aan het publiek getoond worden. Meer en meer wordt het
denk- en maakproces naar voren geschoven als essentieel, de route onderweg is
relevanter geworden dan het ‘affe’, dode eindproduct.
Contakt: christineteller@yahoo.com,

Walter Goossens °1943 Belgie
Walter Goossens is an artist who works in the discipline of visual arts with the use
of drawing, painting, sculpture, collages, assemblages & graphics/editions.
Studies:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen. (KASKA)
Nationaal Hoger Instituut, Antwerpen. (3 jaar)
Nottebohm-prijs voor figuurschilderen (1963), De Prins-prijs (1966),
Laureaat van de Burgemeester Camille Huysmansprijs voor Schilderkunst
(1972), Internationale David Teniers-prijs voor schilderkunst, Antwerpen (1989)
Info: http://blog.seniorennet.be/goossenswalter/
Contakt: aron4goossens@yahoo.com,

017. Freddy Tsimba

018. La Piscine d’Activité vzw.
° 2005 Antwerpen België

Toen de eerste mensen circa 60.000 geleden zich buiten Afrika waagden,
lieten ze nu nog zichtbare genetische sporen na. Door het in kaart brengen
van het voorkomen en de frequentie van deze genetische voetafdrukken
bij de hedendaagse volkeren, creëren we een beeld van waar en wanneer
de mens zich over de hele wereld verspreidde. Deze grote migratiestromen leidden tot het feit dat de afstammelingen van een kleine groep
Afrikanen er uiteindelijk in slaagde om de aarde tot in de verste uithoeken,
waaronder Antwerpen, te bevolken.
Hier aangekomen besloten enkele nazaten van deze pioniers, de handen
in elkaar te slaan en een Vereniging Zonder Winstoogmerk La Piscine
d’Activité op te richten.
Deze vereniging van krachten tussen Jan Vandenhoeck, Mulugeta
Tafesse, Olga Dengo, Stefan Seghers, Wouter Vanloo, Shari Aku
Legbedje, Paul Viaene, Ludo Renders e.a. resulteerde in 2005 in het
ontstaan van het Afro Antwerps Kunstenfoum BOULEVARD AMANDLA.

°1967, D.R. Congo

“We maken werk dat handelt over de Afrikaanse realiteit omdat we
van daar komen, omdat we er leven maar we richten ons tot
iedereen. Onze werken getuigen ook van andere realiteiten, we zijn
betrokken bij de ganse wereld. Het ongeluk in de wereld is ook het
onze. Alle debatten over het al of niet Afrikaans zijn van ons werk
zijn naast de kwestie. Of men het wil of niet, de trein is vertrokken.”

Tchukudu opgenomen in collectie van TSE TSE GALERIE te Gent
(www.tse-tse-art.be)

Freddy Tsimba studeerde af in de beeldhouwkunst aan de Ecole des
Beaux-Arts te Kinshasa in 1989. In 2001 ontving hij de zilveren
medaille op de Spelen van La Francophonie voor zijn sculptuur
"Slachtoffer buiten haar wil." In 2002 ontvangt hij de Medaille van
Verdienste van de Kunsten, Wetenschappen en Letteren in Congo.
In 2004 ontving hij het ‘Diplôme d’Honneur’ op de 48e Internationale
tentoonstelling van beeldende kunst in de stad Beziers (Frankrijk).
Op 29 september 2007 werd een monumentale sculptuur genaamd
‘Beyond Hope’ van Freddy Tsimba ingehuldigd in Elsene (België)
op de hoek van de Waversesteenweg en de Rue Longue Vie.
Freddy Tsimba verkent het thema van de oorlog in al zijn aspecten.
Veel van zijn sculpturen zijn gemaakt van kogels en / of stukken
van wapens aan elkaar gelast. Hij ontwikkelt hiermee een krachtige
symboliek door leven leven te geven aan levenloze objecten die
worden gebruikt om te doden.
Info: http://fr.wikipedia.org/wiki/Freddy_Tsimba
http://freddytsimba.canalblog.com/

TCHUKUDU SALES INFO:
La Piscine d’Activité
0484/952 287 boulevard@amandla.be

