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Altar of Antwerp
How do we deal with loss in Antwerp? The 
Altar of Antwerp is an interactive installation 
that reflects on it every year. It is inspired by 
the relationship between life and death in 
pre-Columbian cultures in South America and 
is set up in the MAS in honour of Día de Muertos 
since 2012. Visitors to the Altar of Antwerp can 
commemorate people there. We are always 
connected to all of our memories. We can con-
nect ourselves to our past.

Just like life itself, the Altar takes many forms 
and is different every year; a colourful organ-
ism that is supplemented with a new layer 
of meaning by a different artist every year. 
Setting up the Altar in a museum is a challenge, 
because how do you preserve something that 
cannot be preserved? 

In contrast to the Altar of Antwerp, since 2013, 
a traditional Mexican altar has been erected 
by an organisation appointed by the Mexican 
Embassy. Since 2017, the Altar of Antwerp has 
been part of the collection of the MAS. It has 
been included as an ‘ambassador’ in the regis-
ter of good practices for intangible heritage in 
Flanders.

MAP – Mestizo Arts Platform
More than 170 nationalities live together in 
Antwerp. Mestizo Arts Platform is a collective of 
artists from different cultural backgrounds, all 
living in Europe. Their collaboration includes 
an invaluable wealth of stories and cultural 
capital. They blend traditions, aesthetics and 
visions into a larger cultural whole and enrich 
the prevailing culture with new perspectives 
and information. In this way, they contribute to 
the future and create a unique and rich cultural 
heritage for all of us.

The MAS
The MAS is a museum about global connect-
edness between people. The museum’s collec-
tions come from all sorts of different worlds of 
thought and life. The great variety of objects, 
whose origins lie in various collections, is the 
starting point for the stream of stories that are 
told in the museum. 

Working method
MAP, the initiator and curator of the Altar of 
Antwerp, asks one or more artists to add a new 
layer to the versatile installation each year. By 
means of workshops or campaigns, visitors can 
also contribute to it. In this way, the Altar con-
tinues to grow and becomes a living museum 
piece of collective value.

Altaar van Antwerpen
Hoe gaan we in Antwerpen om met verlies? Het 
Altaar van Antwerpen is een interactieve installatie 
die er elk jaar over reflecteert. Het is geïnspireerd 
op de relatie tussen leven en dood in de preco-
lumbiaanse culturen in Zuid-Amerika en wordt sinds 
2012 ter ere van de Día de Muertos opgesteld in 
het MAS. Bezoekers van het Altaar van Antwerpen 
kunnen er mensen herdenken. Al onze herinnerin-
gen zijn steeds met ons verbonden. We kunnen zelf 
een verbinding leggen met ons verleden.

Net als het leven zelf, is het Altaar veelvormig en 
elk jaar anders; een kleurrijk organisme dat jaarlijks 
door een andere kunstenaar met een nieuwe be-
tekenislaag wordt aangevuld. Het Altaar opstellen 
in een museum is een uitdaging, want hoe bewaar 
je iets dat niet te bewaren valt? 

In contrast met het Altaar van Antwerpen wordt 
sinds 2013 ook een traditioneel Mexicaans altaar 
opgetrokken door een organisatie aangeduid 
door de Mexicaanse ambassade. Sinds 2017 is 
het Altaar van Antwerpen deel opgenomen in de 
collectie van het MAS. Het werd als ‘ambassadeur’ 
opgenomen in het register voor goede praktijk-
voorbeelden van immaterieel erfgoed in Vlaan-
deren.

MAP - Mestizo Arts Platform
In Antwerpen leven meer dan 170 nationaliteiten 
samen. Mestizo Arts Platform is een collectief van 
kunstenaars met uiteenlopende culturele achter-
gronden en die allemaal in Europa wonen. Hun 
samenwerking omvat een onschatbare rijkdom 
aan verhalen en cultureel kapitaal. Ze mengen 
tradities, esthetiek en visies tot een groter cultu-
reel geheel en verrijken de heersende cultuur met 
nieuwe perspectieven en informatie. Zo bouwen ze 
mee aan de toekomst en creëren ze een uniek en 
rijk cultureel erfgoed van ons allemaal.

Het MAS
Het MAS is een museum over wereldwijde verbon-
denheid tussen mensen. De museumcollecties ko-
men vanuit allerlei verschillende denk- en leefwe-
relden. De grote variëteit aan objecten, waarvan 
de oorsprong in uiteenlopende verzamelingen ligt, 
is het vertrekpunt voor de stroom van verhalen die 
in het museum wordt verteld. 

Werkwijze
MAP, de initiatiefnemer en curator van het Altaar 
van Antwerpen, vraagt elk jaar één of meerdere 
kunstenaars om aan de veelzijdige installatie een 
nieuwe laag toe te voegen. Met workshops of 
acties kunnen ook de bezoekers hun bijdrage le-
veren. Zo blijft het Altaar groeien en wordt het een 
levend museumstuk met een collectieve waarde.
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El Altar de Amberes
¿Cómo lidiamos con la pérdida? El Altar de Amberes 
es una instalación participativa que, cada año, nos 
invita a reflexionar sobre cómo nos vinculamos con 
todo aquello que abandona nuestras vidas. 

Inspirado en los fascinantes lazos entre la vida y la 
muerte de las culturas precolombinas, el Altar de 
Amberes se instaló en el MAS en el año 2012, durante 
la celebración del Día de Muertos. Desde entonces, 
el Altar de Amberes es un espacio que invita a los visi-
tantes a pensar y a conmemorar a todas las personas 
cercanas que han perdido la vida. Todos nuestros 
recuerdos están siempre conectados a nosotros. 
Nosotros mismos podemos construir una conexión con 
nuestro pasado.

Al igual que la vida misma, el Altar muta permanente-
mente. Cada año, un artista es invitado a sumar una 
nueva capa de sentido a este organismo colorido y 
multiforme. Montar el altar en un museo es un desafío 
porque ¿cómo se conserva algo que no puede ser 
preservado? ¿Cómo conservar algo cuya esencia es 
el cambio constante?

El Altar de Amberes forma parte de la colección del 
MAS desde 2017. Fue incluido como “embajador” en 
el registro de buenas prácticas para el patrimonio 
intangible en Flandes.

Además del Altar de Amberes, desde el 2013, un altar 
tradicional mexicano es erigido por una organización 
designada por la Embajada de México. 

MAP - Mestizo Arts Platform
En Amberes conviven más de 170 nacionalidades. 
Mestizo Arts Platform es un colectivo de artistas de 
diferentes orígenes que residen en Europa. Cada uno 
de sus integrantes tiene una gran riqueza de historias 
y capital cultural. Sus creaciones son una fusión de tra-
diciones, estéticas y experiencias que deconstruyen la 
cultura hegemónica, a partir de nuevas perspectivas y 
visiones. De esta manera, Mestizo Arts Platform pro-
mueve la generación de un patrimonio cultural y un 
futuro más rico y diverso.

Het MAS
Het MAS es un museo sobre la conexión global entre 
las personas. Sus colecciones, formadas por  objetos 
de distintas regiones, son el punto de partida a una 
corriente de historias, formas de vivir y cosmovisiones.

Método de trabajo
Cada año, MAP, el curador del Altar de Amberes, pide 
a uno o más artistas que añadan una nueva capa de 
sentido a la instalación. Los visitantes también pueden 
participar del Altar, a través de distintos talleres y 
acciones. De esta manera, el Altar continúa creciendo 
y se convierte en una pieza de museo viva surgida del 
trabajo colectivo.
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2011: Het intuïtieve altaar
Tijdens expo ‘Las Cajas’ van de Belgisch-Mexicaanse Patricia 
López installeert Mestizo Arts Platform een eerste Altaar van 
Antwerpen; een intuïtief en eclectisch geheel met elementen 
uit verschillende Latijns-Amerikaanse culturen. De beslis-
sing valt om elk jaar een nieuwe laag aan het Altaar toe te 
voegen. Argentijnse volksheld Gauchito Gil krijgt alvast een 
plekje.

Kleurenportret van Gauchito Gil. Gedrukte en 
gelamineerde afbeelding, versierd met gekleurde 
linten. 20 x 30 cm.

2012: 100 jaar Catrina
In 2012 bestaat kunstwerk La Catrina van José Guadalupe 
Posadas honderd jaar. De Mexicaans- Belgische Patricia 
López laat zich erdoor inspireren voor een workshop Catrinas 
bewerken in het MAS.

6 geschilderde Catrinas uit papier-maché, versierd 
met sjaaltjes en sluiers en relikwieën van overleden 
dierbaren. Allemaal tussen 91 en 126 cm hoog.

2013: Mexicaanse schedels
Aan het eclectische hedendaagse Altaar voegt Patricia 
López Mexicaanse schedels toe. Het Altaar komt in dialoog 
te staan met een traditioneel Mexicaans altaar dat wordt 
opgesteld door doctor Martha Carmona.

8 bewerkte schedels uit papier-maché met relikwieën 
van overleden dierbaren. Ongeveer 22 x 25 cm groot.

2014:  Kaleidoscope Memories
Argentijns kunstenares Bárbara Echevarría maakt in 2014 met 
Kaleidoscope Memories een installatie en performance die 
beiden een intieme kijk bieden op rituelen en verhalen die 
omgaan met verlies. Het traditionele altaar bestaat uit een 
Altar del Guerrero. Los Diablos del Cerro de las Tablas voeren 
een performance uit.

20 kristallen, van 2 tot 6 cm groot.
Video Kaleidoscope Memories. 11 minuten in loop.

2015: Vluchtigheid troef
In 2015 gaat de nieuwe laag van het Altaar over het vluch-
tige karakter van street art. Bart Boudewijns (aka SMOK), 
Elizabeth Carrazco en Alex Cordova refereren naar het werk 
van Mexicaans muralist Diego Rivera.

Schilderijen met verschillende technieken en 
materialen op hout. 1.8 x 1.8 m.

2016: MAPping - ons geheugen in kaart
Dé stad bestaat niet, ze is een mix van plekken, een depot 
van herinneringen én het decor van de performances van 
haar bewoners. In 2016 brengt kunstenares Lucila Guichón 
verhalen over verlies in de stad Antwerpen letterlijk in kaart. 
Younes van den Broeck (aka Spitlart) en danseres Yentl De 
Werdt performen.

Objectboek met transparante folio’s met verhalen over 
verlies in Antwerpen. 25 x 25 cm.
Objectboek met transparante folio’s door ontwerper 
Jelle Jesper en Mestizo Arts Platform. 25 x 25 cm.

2017:  Stop the Time
Joana Rossi stelt tijd voor als iets tastbaars wat we constant 
verliezen. Het altaar bestaat uit een selectie van flesjes en 
veldbloemen op sterk water, afgewisseld met voorwerpen die 
Antwerpenaren van hun dierbare overledenen meenemen.

5 glazen flesjes met wilde bloemen op sterk water. 
Afmetingen tussen 5 en 20 cm.

2018: Souvenirs van het geheugen
In 2018 bouwt Aimée Zito Lema een installatie met foto’s van 
objecten en verhalen van overledenen die voor Antwerpena-
ren dierbaar waren. Mexicaanse slam poëet Rojo Cordova 
gebruikt een megafoon voor het gedicht.

8 op stof gestempelde foto’s, variabele afmetingen.
Megafoon met gedicht van Rojo Cordova. 

2019: Photobox
Cuauhtémoc Garmendia voegt een foto toe van een 
slachtoffer van geweld in Mexico. Gerardo Salinas en Lucila 
Guichón creëren voor het Altaar een interactieve photo-
booth. Bezoekers nemen een foto van zichzelf en schrijven 
op de achterkant van de foto een herinnering die ze willen 
oproepen. De foto’s gaan een objectdoos in die voor altijd 
deel uitmaakt van het Altaar. 

Digitale kleurenfoto van Cuauhtémoc Garmendia met 
bijhorende tekst. Variabele afmetingen.
Objectdoos vol portretten en tekst die de overledenen 
oproepen. 25 x 35 cm.

2020: A PLAYLIST
Gerardo Salinas, Lucila Guichón en Joana Rossi creëren voor 
het Altaar van Antwerpen A PLAYLIST: de soundtrack van de 
stad. Hij bevat muzieknummers die aan herinneringen van 
Antwerpenaren verbonden zijn. Gerardo Salinas maakt sa-
men met de kunstenaars Gea Zazil, Joana Rossi, Juan Carlos 
Bonifaz, Lucila Guichón en Javier Perugachi een performatie-
ve rondleiding.

ALTARPHONE: geassembleerd object; 
luidspreker en archief met QR-code als 
poort naar de playlist.
Video van Antwerpse kunstenaars 
die hun bijdrage aan de playlist 
documenteren.



2011: The intuitive altar
During the exhibition ‘Las Cajas’ of the Belgian-Mexican 
Patricia López, Mestizo Arts Platform installed the first Altar of 
Antwerp, an intuitive and eclectic installation with elements 
from different Latin American cultures. MAP decided to add 
a new layer to the Altar every year. Argentinean folk hero 
Gauchito Gil is being given a place in this first version of the 
Altar of Antwerp.

Colour portrait of Gauchito Gil. Printed and laminated 
image, decorated with coloured ribbons. 20 x 30 cm.

2012: 100 years of Catrina
In 2012 La Catrina by José Guadalupe Posadas celebrated 
its hundredth anniversary. The Mexican-Belgian Patricia López 
is inspired by it and developed a workshop Catrinas in the 
MAS.

Six papier-mâché Catrinas, painted and decorated 
with scarves and veils. They all have a cavity in the 
middle, to keep relics of deceased loved ones. The 
Catrinas are between 91 and 126 cm high.

2013: Mexican skulls
Patricia López adds Mexican skulls to the eclectic contem-
porary Altar. The Altar is put into dialogue with a traditional 
Mexican altar erected by Doctor Martha Carmona.

Eight painted papier-mâché skulls, decorated with 
mirrors, photographs, lights, feathers and other 
elements. They contained relics of deceased loved 
ones and were all around 22 by 25 cm in size. 

2014: Kaleidoscope Memories
Argentinean artist Bárbara Echevarría creates an installation 
and performance that offer an intimate look at rituals and 
stories that deal with loss. The traditional altar consists of an 
Altar del Guerrero. Los Diablos del Cerro de las Tablas made 
a performance.

Twenty crystals in different shapes, from 2 to 6 cm in 
size
Kaleidoscope Memories video. 11 minutes in a loop 

2015: Ephemerality is key
In 2015, the new layer of the Altar is about the ephemeral 
character of street art. Bart Boudewijns (aka SMOK), Elizabeth 
Carrazco and Alex Cordova refer to the work of Mexican 
muralist Diego Rivera.

Two paintings. Various techniques on wood (acrylic 
paint, oil paint, graffiti, cardboard). 180 x 180 cm

2016: MAPping - Our memory mapped out
The city does not exist, it is a mix of places, a depot of memo-
ries and the backdrop for the performances of its inhabitants. 
In 2016, artist Lucila Guichón literally maps out stories of loss in 
the city of Antwerp. Younes Van den Broeck (aka Spitlart) and 
dancer Yentl De Werdt will be performing.

Object book with transparent folios with stories about 
loss in the city of Antwerp. 25 x 25cm
Object book with transparent folios by designer Jelle 
Jespers and Mestizo Arts Platform. 25 x 25cm

2017: Stop the Time
Joana Rossi presents time as something tangible that we are 
constantly losing. The altar consists of a selection of bottles 
and field flowers in formaldehyde, interspersed with objects 
from beloved deceased of Antwerp inhabitants. 

5 glass bottles with wild flowers on strong water. 
Dimensions between 5 and 20 cm.

2018: Souvenirs of memory
In 2018, Aimée Zito Lema creates an installation with pho-
tographs of objects and stories of beloved deceased of 
Antwerp inhabitants. Mexican slam poet Rojo Cordova uses a 
megaphone for the poem.

8 dust-stamped photos, between 1 and 2 metres high
Megaphone with the poem by Rojo Cordova

2019: Photobox
Cuauhtémoc Garmendia adds a photo of a victim of violence 
in Mexico. Gerardo Salinas and Lucila Guichón create an 
interactive photo booth for the Altar. Visitors take a picture of 
themselves and on the back they write a reminder they want 
to evoke. The pictures are put in a box that will forever be part 
of the Altar. 

Digital colour photo of Cuauhtémoc Garmendia with 
accompanying text. Various dimensions
Object box with light, mirrors and paper tape filled 
with portraits and text evoking the deceased. 35 x 25 
x 25 cm

2020: A PLAYLIST
Gerardo Salinas, Lucila Guichón and Joana Rossi create A 
PLAYLIST for the Altar of Antwerp: the soundtrack of the city. 
It contains songs that are linked to the memories of Antwerp 
people. Gerardo Salinas together with the artists Gea Zazil, 
Joana Rossi, Juan Carlos Bonifaz, Lucila Guichón and Javier 
Perugachi make a performative guided tour.

ALTARPHONE: assembled object; 
speaker and archive with QR code 
as a gateway to the playlist. 
Video of Antwerp artists 
documenting their contribution to 
the playlist.
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