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Naar aanleiding van het ucsia scholarship dat, op voorstel van 
professor Walter Van Herck, filosofie van de religie, Centrum 
Pieter Gillis, Universiteit Antwerpen, werd toegekend aan 
dr. Liliana Gómez-Popescu van het Institute for Latin American 
Studies, Columbia University, New York, organiseert ucsia een 
project over kunst, religie en stedelijkheid dat enerzijds een aca-
demisch expert seminarie omvat en anderzijds een avondlezing 
voor het brede publiek. 

Wij nodigen u uit op de avondlezing van 1 april, waar de thema-
tiek wordt geïllustreerd aan de hand van de steden Havana 
en Kinshasa, met medewerking van professor Filip De Boeck, 
antropoloog aan de K.U.Leuven.

De wijze waarop het sacrale en de zoektocht naar zingeving 
vorm krijgen in de stad vereist verder onderzoek. Daar waar 
het rurale leven zich eerder schijnt te lenen tot een spirituele 
levensstijl, roept de stad, als de habitat van het liberale individu, 
veeleer associaties op met een geseculariseerde, hedonistische 
levensstijl. Nochtans is het in de stad dat verschillende religies 
en levensopvattingen elkaar ontmoeten en confronteren met 
grote impact op het private en publieke leven. Om de heden-
daagse samenleving te duiden is er aandacht nodig voor de 
wijze waarop spirituele zingeving tot uitdrukking komt in een 
urbane context.
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Programma

 20:00 Welkom door Christiane Timmerman, Academisch Directeur UCSIA

 20:10 Inleiding door Walter Van Herck, filosofie van de religie, Centrum Pieter Gillis, Universiteit Antwerpen

 20:20 The Sacred in the City: Havana and Its Modern Spaces door Liliana Gómez-Popescu
Havana, Cuba, is one of the first metropolises of the modernisation of Latin America. 
While the city has been incorporating the modern project into its urban scales since the 
conquest of the island, it has also perpetuated the cultural practices of syncretism, the 
sacred, and religious aesthetics that are rooted in the culture of the conquest and resist-
ance itself. The Cuban writer Alejo Carpentier once deciphered these hybrid phenom-
ena of an urban culture in the modern spaces by proposing a new cultural project that 
would later be assumed by the socialist program. By looking at the emergent modern 
spaces and the anthropological/sociological concepts that aimed to decipher the Cuban 
culture, we will try to identify the manifold forms of the sacred in the city in order to 
– last but not least – capture the state of the sacred today.

  Liliana Gómez-Popescu volgde een opleiding als architect en filosoof in Berlijn, Oslo en Parijs 
en doceert literatuur en cultuur van Latijns-Amerika aan de Freie Universität Berlin in Duits-
land. Zij is ‘DAAD-postdoctoral fellow’ aan Columbia University in New York en doet onderzoek 
naar de stad, natieontwikkeling en cultuur in de Caraïben. Zij bereidt momenteel een publicatie 
voor: Political and Cultural Theories of the Megacity in Latin America.



 21:00 Desacralising the Sacred? Youth and Death in Kinshasa door Filip De Boeck
My contribution will deal with our ultimate but intimate, internal Other, the other 
that is constantly with us and punctuates the line of our lives: Death. In Kinshasa, 
the capital of the Democratic Republic of Congo, death and the way in which it is 
managed by urban youth, has radically generated new geographies of proximity 
and distance, of inclusion and exclusion between Kinois youth and their elders. The 
growing cultural rift between young and old, and the ongoing efforts at rephrasing 
existing notions of gerontocracy and authority that accompany these new fractures, 
are also played out along other fault lines, such as between sacred and profane, pub-
lic and private, modernity and tradition, politics and morality, between those who 
have a right to the city and those who don’t, or between conflicting notions of citizen-
ship and law. My ethnography of youth’s dealings with death, therefore, highlights 
ongoing efforts to reconceptualise the use of public urban space, the meaning of the 
public sphere, the content of citizenship, and the efforts of urban youth to generate 
a new moral ground from which to formulate alternatives to official ideologies as 
defined within the frameworks of state and church.

  Filip De Boeck is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en is 
programmadirecteur van het Instituut voor Antropologie in Afrika aan de K.U.Leuven. Hij 
verwierf bekendheid met het boek Kinshasa. Tales of an Invisible City dat hij samenstelde 
met fotografe Marie-Françoise Plissart (Ludion, 2004). Sinds 1987 doet hij veldonderzoek in 
Congo en zijn onderzoeksinteresses behelzen postkoloniaal geheugen, jongeren en cultuur-
politiek en de transformatie van private en publieke ruimte in de urbane context van Afrika. 

 21:40 Vragen uit het publiek

 22:00 Drink
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 Antwoordkaart

 
  (naam en voornaam)

  (organisatie)    (functie)

  (adres)

  Schrijft zich in voor de lezing The Sacred in the Metropolis: From Havana to Kinshasa op woensdag 1 april 2009 
  in het voormalige klooster van de Grauwzusters, Stadscampus, Universiteit Antwerpen,  
  Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen.

  met     1 persoon  2 personen 

  
 Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen door deze antwoordstrook voor 29 maart 2009 terug te sturen, te faxen of te mailen naar:  

 ucsia vzw | Marijke Celis, Prinsstraat 14, 2000 Antwerpen | marijke.celis@ua.ac.be |  fax 03-707 09 31  |  tel. 03-220 49 60
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