Diana Wynants - Healing
Het gemeentebestuur van Zonhoven nodigt u vriendelijk uit op de opening
van de tentoonstelling van DIANA WYNANTS op vrijdag 10 januari 2014 om
20 uur.
In 2013 won DIANA WYNANTS de tweejaarlijkse kunstwedstrijd Prijs
Jos Elsen met het werk ‘Verlost, gevlucht, onder gestolen lucht’. Met het
gebruik van natuurlijk materialen verwijst Diana naar haar sterke band met
de natuur, een onuitputtelijke bron van leven en inspiratie.

foto Mark Hulsmans

De tentoonstelling loopt van vrijdag 10 januari tot en met
vrijdag 14 februari 2014.

Inleiding door Griet Dumoulin

Secretaris Cultuurraad Zonhoven
Goedeavond.
Van harte welkom in GC Tentakel op de opening van de tentoonstelling
“Healing” van Diana Wynants.
Graag wens ik jullie allemaal ook nog een spetterend Nieuwjaar en dat al jullie
wensen mogen uitkomen.
Diana won in 2013 de tweejaarlijkse kunstwedstrijd Prijs Jos Elsen. De Jury koos
haar als laureaat met het werk ‘Verlost, gevlucht, onder gestolen lucht’.
Dit werk is nog steeds tentoongesteld in het gemeentehuis. De jury was erg lovend
over het werk, omdat het een sterk, mooi en monumentaal werk is.
Ook Healing is een sterke, krachtige, mooie, breekbare en serene tentoonstelling.
Ik ben dan ook van mening dat Diana de Prijs Jos Elsen meer dan verdiend heeft.
Het is dan ook een voorrecht dat deze tentoonstelling hier in GC Tentakel te gast is.
Ik wil jullie graag uitnodigen om later nog eens terug te komen naar de tentoonstelling en ze in alle rust de bekijken. Want dan pas raakt deze tentoonstelling je
echt. Ikzelf en de medewerkers van GC Tentakel zijn erg onder de indruk van de
werken van Diana en de gevoelens die ze bij je oproepen.
Chapeau Diana!
Ik geef nu graag het woord aan onze schepen Jules Achten, hij geeft jullie graag wat
meer info over de tentoonstelling zelf.

Openingsrede door Jules Achten

Schepen van Ruimtelijke ordening, woonbeleid en contractbeheer
Dames en heren, beste vrienden,
Goedenavond.
Vooraleer de speech te beginnen wens ik nog even 2 boodschappen door te geven.
Allereerst wens ik alle aanwezigen namens het gemeentebestuur een gelukkig,
voorspoedig en, ook in het kader van deze tentoonstelling, een gezond 2014 toe.
Ten tweede wens ik een paar mensen te verontschuldigen. In deze periode van het
jaar zijn er heel wat recepties die we moeten afwerken. De leden van het college van
burgemeester en schepenen hebben zich vanavond in groepjes moeten opdelen
om overal te kunnen aanwezig zijn. Ik verontschuldig daarom dan ook onze
burgemeester Johny De Raeve en ook de schepen van cultuur Christine Bernaert
verontschuldigt zich omwille van de zware ziekte van haar schoondochter.
Beste vrienden, Ik heb de aangename taak gekregen om jullie wat meer te vertellen
over de inhoud van deze tentoonstelling met de titel Healing (genezing).
Als je door deze tentoonstelling loopt, loop je door Diana haar persoonlijke
ervaringen van de laatste maanden.
Het gaat over het kwetsbare van het leven, over ziek zijn en hoe zij dit aanvoelt,
ervaart en verwerkt. Het besef, niet alleen een lichaam te hebben, maar vooral
een lichaam te zijn dat geleefd wordt.
Ziek zijn relativeert al het menselijke gedoe. Het doet ons beseffen hoe zwak en
broos het menselijk leven is. Maar ziek zijn schept ook een verbondenheid,
want ziek zijn ben je niet alleen. Je bent het met je hele omgeving, dichtbij of veraf.
Er ontstaat een vanzelfsprekende focus op de essentie van het bestaan.
Het onbewuste proces dat bewust wordt.
De fragiliteit van de dunne papierklei en porselein in haar werken zijn verweven
met de gevoeligheid van elk individu. Het gebruik van glazuren tonen sporen van
aangetaste cellen waardoor de cocons van Diana pijnlijk kwetsbaar aanvoelen.
De kleuren wit en groen tonen een contrast tussen het ziek zijn enerzijds en het
streven naar genezing anderzijds.
Tegelijkertijd vergroot het Diana haar gevoel van verbondenheid met de natuur.
Haar cocons worden symbolen van pijnlijke lichamen. Diana wil graag benadrukken
hoe wij een onderdeel zijn van de natuur en volgens dezelfde wetten groeien en
functioneren. Niet tot de relatie met de dood, maar met de relatie tot “genezing”.
Als je aan het genezen bent is vitaliteit van cruciaal belang.
Het werk “healing” toont het belang van de mensen rondom ons die een enorme
steun zijn in het genezingsproces.
Naar deze werken kijken is aftasten, kennis maken met Diana haar ervaringen.
Begrijpen is inzien, is vatten.
Beste Diana, Ik mag zeker stellen dat dit een bijzonder emotionele maar ook
krachtige tentoonstelling is en ongetwijfeld één van de beste exposities die we
ooit hier in Tentakel gehad hebben. Het is ook een bevestiging van en een ideaal
vervolg op de gemeentelijke prijs Jos Elsen die je gewonnen hebt. Laat dit voor
jou een aansporing zijn om op de ingeslagen weg verder te gaan.
En op die weg wens ik je nog heel veel succes toe.
Het is dan niet alleen een eer maar ook een groot genoegen voor mij om deze tentoonstelling voor geopend te verklaren.

H ealing

Als je door mijn tentoonstelling loopt, loop je door mijn
ervaringen van de laatste maanden.
Het gaat over het kwetsbare van het leven, ziek zijn. Hoe ik dit
aanvoel, ervaar en verwerk. Het besef, niet alleen een lichaam
te hebben, maar vooral een lichaam te zijn dat geleefd wordt.
Ziek zijn relativeert al het menselijke gedoe en schept een
verbondenheid, ziek zijn ben je niet alleen. Je bent het met je
hele omgeving, dichtbij of veraf.
Er ontstaat een vanzelfsprekende focus op de essentie van het
bestaan. Het onbewuste proces dat bewust wordt.
De fragiliteit van de dunne papierklei en porselein in mijn werk
zijn verweven met de gevoeligheid van elk individu. Het gebruik
van mijn glazuren tonen sporen van aangetaste cellen waardoor
mijn cocons pijnlijk kwetsbaar aanvoelen. De kleuren wit en
groen tonen een contrast tussen het ziek zijn enerzijds en het
streven naar genezing anderzijds.
Tegelijkertijd vergroot het mijn gevoel van verbondenheid met
de natuur. Mijn cocons worden symbolen van pijnlijke lichamen.
Ik wil benadrukken hoe wij een onderdeel zijn van de natuur en
volgens dezelfde wetten groeien en functioneren. Niet tot de
relatie met de dood, maar met de relatie tot “genezing”.
Als je aan het genezen bent heb je vitaliteit nodig.
Het werk “Healing” toont het belang van de mensen rondom
ons die een enorme steun zijn in het genezingsproces.
Naar mijn werk kijken is aftasten, aanraken in mijn ervaringen.
Begrijpen is inzien, is vatten.










 
  


 
 




     




   

        









               













