Poëzieprijs Hannah 2012 – Blogreportage door Nicole Van Overstraeten

voor ik commentaar geef omtrent het literaire gedeelte van het
evenement op 7 oktober, (in het hannah-huis in herent), nog even dit:
stiekem maakte ik ook enkele foto's van het schattige tuintje. de mooie
kleuren van bloemen en heesters in het herfstzonnetje waren een feest
voor het oog......
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neen, dit zijn geen echte klaprozen. het zijn bloemen van keramiek,
ontworpen door de keramiste anita huybens (1949-2008).
anita huybens liet zich inspireren door het gedicht van Lieutenant Colonel
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John McCrae, 1872-1918:

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below. Ã©
We are the dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
en voelde zich geroepen zich in te zetten voor slachtoffers van landmijnen.
zij ontwierp deze prachtige papavers, met de bedoeling ze te verkopen ten
voordele van oorlogsslachtoffers.
vrijwilligersorganisatie klaprozen voor vrede vzw zet het vredesinitiatief
van anita huybens verder. de integrale opbrengst gaat naar twee
organisaties: grote klaprozen worden verkocht ten voordele van het
ontmijningsproject van apopo. de kleine klaprozen ten voordele van een
palestijnse circusschool...
.
maar nu de bekendmaking van de poëzieprijs 2012, in samenwerking met
de literaire organisatie mengmettaal. het was een leuke kleine
plechtigheid, het publiek was geïnteresseerd. eigenlijk zijn kleinschalige
poëziewedstrijden best te smaken; alles wat kleinschalig is, trouwens, is
menselijker, concreter, tastbaarder dan een mega-evenement. mijn
mening, natuurlijk!
zei wislawa szymborska niet: één dichter, fantastisch, twee
dichters ook goed, maar honderd dichters: belachelijk!
het thema van de wedstrijd was: nomade. de eerste prijs ging naar paul
vincent uit retie. laureaten waren simon buschman uit
nederland/spanje, wim van den abeele uit haasrode en rik dereeper uit
rollegem.
in een volgend bericht ga ik in op dit thema, want daar is heel wat over te
zeggen, en bespreek ik ook de winnende gedichten...
nu eerst enkele kiekjes!
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op deze foto leni creuwels, galeriehoudster en de leden van de jury
van het literaire genootschap mengmettaal.

paul vincent leest zijn gedicht voor. de omstaanders kijken geïntrigeerd
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naar het gedicht, dat op een grote affiche achter glas was tentoongesteld.

niet zo'n beste foto. oeps! het woord reizigers was trouwes fout: er moest
reigers staan.
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leni vertelt dat het winnende gedicht gedurende zes maanden zal
opgehangen worden aan de gevel van het hannah-huis. maar het zeildoek
met het winnende gedicht erop geprint was nog onderweg: dhl was aan de
deur geweest maar toevallig was niemand thuis.
en zo lag het gedicht van paul vincent nog in de opslagplaats van dhl!
jammer...
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nog een foto van een stralende leni in de achterkeuken. daar hing niet
alleen het plasieken pakket van brigitte romazko, maar je kon er ook
lekkere huisbereide jam kopen (frambozen en moerbeien, abrikozen uit
de drÃ´me) die leni verkocht ten voordele van het project terres
nouvelles en casas para madres solteras, beiden in guatemala.

zelfs de koekjes achteraf hadden een bijzonder verhaal! zij werden
gebakken in een kleine dorpsbakkerij/annex winkel/annex dorpsherberg in
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het onooglijke langdorp. hilde verbinnen richtte tegelijk ook nog een
arbeidszorgproject op voor personen met een verstandelijke beperking,
het hof van vlaanderen.

besluit: proficiat, galerie hannah!
ben totaal onder de indruk...
had dan ook heel wat notities neergekribbeld in mijn knalrode moleskine
agenda.
dit lijkt wel een wonder: in de huidige maatschappelijke context waar
ruwheid en agressie worden beloond, is galerie hannah waarachtig een
vredeseiland!
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in en rijhuis in de gemeente herent bij leuven verleden zondag (7
oktober) een parel van een galerie ontdekt: galerie hannah, huis voor
kunst en samenwerking, mechelsesteenweg 361, 3020 herent.
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voor een gemeente met amper 8000 inwoners is dit super!
tentoonstellingen vormen de meest zichtbare werking van hannah, maar
de organisatie verbindt kunst ook met interculturele projecten. op hun
website http://www.hannah2.be/ kan het programma in detail
geraadpleegd worden, zelfs een virtuele tour omtrent de nieuwste
tentoonsteling, out of africa, behoort tot de mogelijkheden. maar
vermits ik de laatste tijd graag zelf fotoreportages maak publiceer ik
hieronder mijn eigen kleine selectie.

de nieuwe tentoonstelling: O U T of A F R I C A
startte op 30 september. neen, geen link met het
beroemde boek van de deense barones karen von blixen,
maar wel de uitvoering van een agendapunt van galerie
hannah, die kunstenaars uit verschillende culturen
samenbrengt.
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te zien: afrikaanse maskers
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afrikaanse beelden
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aan de muur een geweven doek beschilderd met de
bogolan-techniek, van de malinese doumbia boubacar
en medewerkers.
bogolan betekent: stof beschilderd met modder. deze
modder komt o.a. uit de niger en bevat veel ijzer,
wat zorgt voor de mooie diepzwarte kleur. de stof
wordt in een lichtgeel soepje van ngaláma-planten
gedompeld, gedroogd in de zon en daarna beschilderd.
als de modder helemaal droog is, wordt die ervan
afgeklopt. ook sap van gekookte boomschors wordt
gebruikt, dat geeft een hele mooie rode kleur. om de
stof witter te maken zodat de kleuren feller lijken,
gebruikt men zeep.
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deze leuke mannetjes komen niet uit afrika maar zijn
het werk van de westvlaamse kunstenaar frank
vanhooren. ze kijken ernstig, zijn in zichzelf
gekeerd, in gedachten verzonken, beetje droevig, maar
tegelijk ook grappig. het zijn dit soort 'mannekes',
met die specifieke uitdrukking op het gelaat, die je
tegenkomt op een nevelige ochtend op straat, aan de
bushalte of op een druk perron. zij schrikken als je
hen aanspreekt.
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hier nog mannekes van frank vanhooren, met aan de muur
een schilderij van alexey terenin (moskou/ praag)
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leen stalmans schilderde de vaart in leuven

deze originele installatie (architecture 1) werd gerealiseerd door brigitte
romazko (senantes, france)

16

een groot opghangen pakket,van plastic (?), met touw omzwachteld en
van onregelmatige vorm, met een kijkvenstertje!

en wat zien we als we kijken door het venstertje? rara, een poppetje op
de fiets!
zo, dit was dus mijn selectie. galerie hannah is wel heel erg
internationaal!
in een volgend bericht vertel ik over het literaire luik van galerie hannah!
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