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De kappers zijn weer geopend en dat is te zien aan het unieke, nieuwe kunstwerk De Vlecht. Ter ere
van Internationale Vrouwendag wordt vanaf vandaag dit kunstwerk onthuld aan de Westersingel. De
lange, afgeknipte vlecht heeft een bijzondere symboliek.
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De Vlecht is in 2020 gecreëerd door Grieks-Britse kunstenaar Kalliopi Lemos, als een onderdeel van haar serie
Tools of Endearment. Na een aantal maanden in Regents Park te hebben gestaan, is het kunstwerk nu te
bewonderen op het Beeldenterras. Het bijzondere haarstuk is 6,5 meter lang en gemaakt van duizenden meters
donkerbruin staaldraad, waardoor het er levensecht uitziet.
Symboliek
Het afknippen van een vlecht staat symbool voor ongehoorzaamheid, vrijheid en zelfexpressie van de vrouw.
Hiermee is het een soort statement tegen de patriarchale samenleving. De Vlecht is het eerste kunstwerk op het
Beeldenterras dat gemaakt is door een vrouw, wat bijdraagt aan de boodschap.
Tevens is dit het eerste stuk dat na twintig jaar aan de collectie wordt toegevoegd. Al vanaf 25 februari zijn CBK
Rotterdam en Stichting Droom en Daad druk bezig met het installeren van het kunstwerk en vandaag, op
Internationale Vrouwendag, wordt het onthuld door wethouder Kasmi.
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Internationale Vrouwendag
Internationale Vrouwendag vindt ieder jaar op 8 maart plaats. Wat begon met een staking in New York in het jaar
1908 is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen, dat volledig in het teken staat van vrouwenrechten, gelijkheid en
zelfstandigheid. Door middel van verschillende acties en protesten strijden vrouwen van over de hele wereld
tegen onderdrukking, discriminatie en racisme.
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