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INTERNATIONALE DAG VOOR DE UITBANNING VAN GEWELD TEGEN VROUWEN

OPENING VAN DE TENTOONSTELLING “100 RODE SCHOENEN OM STOP! TE
ZEGGEN TEGEN HET GEWELD TEGEN VROUWEN”

Het Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam heeft in samenwerking met COM.IT.ES. –
OLANDA (vertegenwoordigingsorgaan van Italianen in Nederland in de relaties met de
Italiaanse diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging) en de Amsterdamse
Keizersgrachtkerk de tentoonstelling “100 scarpe rosse per dire basta alla violenza contro le
donne – 100 rode schoenen om stop! te zeggen tegen het geweld tegen vrouwen” georganiseerd,
opgezet door de vrouwenorganisatie Casa delle donne per non subire violenza ONLUS uit
Bologna, ter gelegenheid van de door de Verenigde Naties ingestelde internationale dag voor
de uitbanning van het geweld tegen vrouwen.

De tentoonstelling was oorspronkelijk een idee van de Mexicaanse kunstenares Elina Chauvet
en bestaat uit honderd rode gehaakte schoenen gemaakt door Maglia che ti passa, laniste
bolognesi. De schoenen zijn van uiteenlopende grootte en vorm om de verscheidenheid aan
verschijningsvormen van femicide aan te duiden waardoor vrouwen van alle leeftijden en uit
alle sociale klassen om het leven komen. Iedere schoen draagt de naam van een in 2018 in Italië
vermoorde vrouw en daar waar een naam ontbreekt wordt de dood van een vrouw aangegeven
van wie het onmogelijk was het lichaam te identificeren.

De tentoonstelling werd geopend in aanwezigheid van de ambassadeur van Italië in Nederland,
Andrea Perugini, die na enkele statistische gegevens over het zo afschuwelijke en
onaanvaardbare fenomeen van de femicide te hebben verstrekt als volgt stelde: “Italië staat
vooraan om via diplomatie en ontwikkelingssamenwerking gendergerelateerd geweld te
voorkomen en te bestrijden en om de rechten van de vrouwen in de wereld te bevorderen, tevens
onder toepassing van het nieuwe wetsinstrument Codice Rosso” (code rood; wet n. 69 van 3
juli 2019, in werking getreden op 9 augustus).

Mevrouw Elisabeth Cucco, vertegenwoordigster van Casa delle donne per non subire violenze
ONLUS uit Bologna, heeft de noodzaak benadrukt van het tegengaan van iedere verhulling van
deze gewelddadige fenomenen: ieder slachtoffer van femicide betekent immers niet alleen een
verlies voor de familie maar voor de gehele samenleving, voor ons allen”.

Mevrouw Paola Cimegotto Venema, advocate, onderstreepte namens COM.IT.ES hoe de
femicide ook in de moderne liberale Nederlandse samenleving een dramatisch gegeven vormt



en vatte de gruwelijkheid samen van wat er dagelijks plaatsvindt: “vermoord worden alleen
omdat je vrouw bent”.

Na afloop van de toespraken stelde de directeur van het Italiaans Cultureel Instituut, Carmela
Callea: “de tentoonstelling vormt een gelegenheid voor het Italiaans Cultureel Instituut om één
van zijn voornaamste doelstellingen te bereiken, het bevorderen van culturele waarden ten
behoeve van mensenrechten”.

De tentoonstelling is nog te zien tot en met 3 december 2019; de toegang is gratis en de
openingstijden zijn van 17.30 tot 19.30 uur. Directeur Carmela Callea roept een ieder op te
komen om met het hart de zo vele afwezige gezichten, te veel, van de vrouwen die er helaas
niet meer zijn te compenseren.



COMUNICATO STAMPA

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019
KEIZERSGRACHTKERK 566 AMSTERDAM
GIORNATA MONDIALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE
DONNE
INAUGURATA LA MOSTRA “100 SCARPE ROSSE PER DIRE BASTA ALLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE”

L’Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi a Amsterdam, in collaborazione con il
COM.IT.ES. – OLANDA (Comitato degli Italiani all’Estero) e Keizersgrachtkerk di
Amsterdam, ha organizzato la mostra “100 scarpe rosse per dire basta alla violenza contro le
donne”, a cura della Casa delle donne per non subire violenza ONLUS di Bologna, nella
giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni
Unite.
Ideata - per la prima volta - dall’artista messicana Elina Chauvet, la mostra è composta da 100
scarpe rosse realizzate all’uncinetto da Maglia che ti passa, laniste bolognesi; le scarpe sono di
grandezza e foggia diverse per rappresentare la trasversalità del femminicidio che uccide donne
di tutte le età e di tutte le classi sociali. Ogni scarpa porta il nome di una donna uccisa, in Italia,
nel 2018 e nei casi in cui non è presente si testimonia la morte di una donna di cui non è stato
possibile identificare il corpo.
La mostra è stata inaugurata alla presenza di S.E. L’Ambasciatore d’Italia nel Regno dei Paesi
Bassi Andrea Perugini, che fornendo i dati di un fenomeno così odioso e inaccettabile, ha così
commentato “L’Italia è in prima linea attraverso la diplomazia e la cooperazione allo sviluppo
per prevenire e contrastare la violenza di genere e promuovere i diritti delle donne nel mondo,
anche con il nuovo strumento normativo “Codice Rosso” (legge 3.7.2019, n. 69, in vigore dal
9 agosto).
La Dottoressa Elisabeth Cucco, in rappresentanza della Casa delle donne per non subire
violenze ONLUS di Bologna, ha rimarcato l’urgenza di evitare qualsiasi forma di occultamento
dei fenomeni di violenza; “ogni vittima di femminicidio non è solo una perdita per la famiglia,
lo è per la società intera, per tutti noi”.
In rappresentanza del COM.IT.ES, l’Avvocato Paola Cimegotto Venema ha sottolineato come
il femminicidio sia un fatto drammatico anche nel moderno e liberale sistema sociale olandese
e ha sintetizzato la mostruosità di quanto accade quotidianamente “Essere uccise per il solo
fatto di essere donne”.
A conclusione degli interventi, il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Professoressa
Carmela Callea, ha così commentato “la mostra è una opportunità per l’Istituto Italiano di
Cultura di Amsterdam per conseguire uno dei suoi principali obiettivi, che è quello di
promuovere i valori culturali al servizio dei diritti umani”.
La mostra rimarrà aperta fino al 3 dicembre 2019 e sarà visitabile - con ingresso gratuito - dalle
17.30 alle 19.30; l’invito del Direttore è quello di visitarla numerosi per colmare con il cuore le
tante, troppe assenze di volti che - purtroppo - non ci sono più!


