ONTHULLING EXPOSITIE BIJZONDERE BEELDEN VAN HET INDUSTRIELE VERLEDEN VAN
HELMOND
TIJDSTIP: zondag 26 juli 2015, 12.00 uur
LOCATIE: Kasteellaan Helmond, onder ‘de Traverse’, zijde Kasteeltuin

Meisjes op de inpakafdeling van de Cacaofabriek in Helmond 1925

Vroeger stond het centrum van Helmond vol met fabrieken en rokende schoorstenen. Vooral langs de ZuidWillemsvaart, ofwel ‘De Knaal’ (het kanaal) zag je hardwerkende arbeiders allerlei goederen laden en lossen
in de schepen die er doorheen voeren. Ook binnen in de fabrieken was het hard werken voor de kost. Veel
mannen, maar ook vrouwen en zelfs kinderen werkten lange dagen om te kunnen overleven. Een groot deel
van die fabrieken is inmiddels afgebroken en scheepvaart is niet meer mogelijk in ‘de Knaal’. Hierdoor
dreigen ook de herinneringen aan ons rijke industriële verleden langzaam te verdwijnen. Gelukkig zijn er
nog oude foto’s die laten zien hoe het er vroeger allemaal aan toe ging.
De afgelopen maanden zijn de Stichting ‘Openlucht Galeries Helmond’ en ‘Het Industrieel Atrium’ uit
Helmond een project gestart, waarmee ze samen het industriële verleden van Helmond letterlijk en figuurlijk
opnieuw ‘in the picture’ willen zetten. Uit het fotoarchief van ‘Het Industrieel Atrium’ zijn de mooiste foto’s
geselecteerd van Helmondse fabrieken en hun arbeiders. Elke foto is voorzien van een passende toelichting.
De expositie is te zien onder ‘de Traverse’ in Helmond, aan weerszijden van het Kanaal; daar waar het zich
ooit allemaal heeft afgespeeld. In deze openluchtexpositie wordt steeds een andere periode uit de
geschiedenis van de Helmondse industrie tentoongesteld. Als eerste zijn nu de alleroudste foto’s aan de
beurt. Deze zijn gemaakt tussen 1890 en 1935. Elke foto vertelt een eigen verhaal en samen vertellen ze het
verhaal van de Helmondse industrie.
Op dezelfde locatie zullen nog 5 vervolgexposities volgen, per half jaar een nieuw tijdperk. Zodoende wordt
in de komende 3 jaar toegewerkt naar presentatie van de hedendaagse, moderne bedrijvigheid.
Met trots wordt op zondagmiddag 26 juli om 12.00 uur de eerste serie van 28 foto’s onthuld. Iedereen is
hierbij welkom!
Degene die een digitale foto maakt van deze openlucht-expo heeft op vertoon hiervan gratis toegang tot het
Industrieel Atrium (op de open dag).

