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Uw hemd wordt kunst

Is vrede
mogelijk?

ANNA3 zamelt oude hemden in voor een
grootschalig kunstproject ingebed in parochie
Ilse VAN HALST
Haalt u uw zomerkleding uit de
kast en zit daar een hemd tussen
dat u niet meer aan wilt? Of wilt
u in uw wintergarderobe enkele
versleten hemden kwijt? Breng
ze schoon en gevouwen in papieren zakken of kartonnen dozen
– niet in plastic – naar ANNA3,
het culturele luik van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën op
Linkeroever, dat dit jaar tien jaar
bestaat.
ANNA3 zamelt voor zijn zomertentoonstelling maar liefst
duizend oude hemden in, van
vijftig tinten wit tot alle mogelijke pastelkleuren, kleine en grote
maten, met korte en lange mouwen. Daarmee zal de Finse kunstenares Kaarina Kaikkonen in
de kerk en in de toren een groot
kunstwerk opbouwen dat de
werktitel Close to Your Heart (dicht
bij je hart) meekreeg.
De internationaal gelauwerde
kunstenares is een pionier van
ecologische kunst in Finland en
exposeerde al in prestigieuze gebouwen over de hele wereld. „Ze
werkt meestal met afgedankte

kledingstukken die herinneren
aan de drager en waaraan liefst
een verhaal vasthangt. Die verwerkt ze tot een kunstwerk dat
steeds de menselijke behoefte
aan nabijheid en samenzijn uitbeeldt”, legt Annemie Van Passen
van ANNA3 uit. „Dat past helemaal in het plaatje van onze kerk
die zich profileert als ecokerk.
Niet enkel zamelen we hemden
in die iemand niet meer nodig
heeft en geven we die een tweede
leven, na afloop schenken we ze
aan Wereld Missie Hulp en krijgen ze aldus een derde leven.”
Ook de verhalen die eventueel
vasthangen aan de geschonken
hemden wil ANNA3 een plaats
geven. „We roepen mensen op
om niet enkel hun hemd te
schenken, maar het ook te laten
weten als er een leuk verhaal of
een mooie herinnering aan vasthangt. Wij contacteren hen dan
met de vraag of ze dat verhaal
willen delen, eventueel in een video-opname die wij in onze kerk
maken en daar dan afspelen, dan
wel of ze het willen neerpennen
en laten vertellen door derden.”

De Finse kunstenares Kaarina Kaikkonen werkt graag met afgedankte kledingstukken met een verhaal. © Kaarina Kaikkonen
Van 4 tot 16 juni bouwt de kunstenares haar tijdelijke kunstproject op in de kerk. „Dat zal
best indrukwekkend zijn. Er
komt zelfs een hoogtewerker aan
te pas”, weet Van Passen, die ook
plaatselijk contactpersoon is in
de Sint-Anna-ten-Drieënparochie. „Daarbij heeft Kaikkonen
helpende handen nodig. Dat vinden we mooi, want zo wordt het
kunstwerk een project dat is ingebed in het parochieleven. Wij
willen immers een warme, open
en onthalende Kerk zijn. Voelt u
zich geroepen mee te bouwen,
geef dan een seintje.”

Hemden binnenbrengen kan tot
30 mei in het parochiesecretariaat
van Sint-Anna-ten-Drieën in
Antwerpen Linkeroever (Gaston
Burssenslaan 17), elke werkdag
tussen 9.30 en 11.30 uur of op
zondag in de kerk. Info via 03 219
32 29 • De zomertentoonstelling in
Sint-Anna-ten-Drieën loopt van
17 juni tot 23 september, ’s zaterdags van 14 tot 17 uur en ’s zondags van 12 tot 17 uur. Gratis toegang. Info op www.anna3.be of bij
Annemie Van Passen via 0477 64
56 18. U verneemt er ook meer
over de zomerse orgelconcerten en
de festiviteiten in het najaar.
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De toekomst
kleurt groen

„Christenen uit het MiddenOosten vragen niet alleen gastvrijheid. Ze hebben ons ook iets
te vertellen”, schrijft mgr. Johan
Bonny in het mei-juninummer
van Relevant, het bisdomblad van
Antwerpen. „Ze kunnen realistisch vertellen over de dreiging
van religieus extremisme, met
name uit islamitisch-fundamentalistische hoek. De geschiedenis
heeft hun op dat punt uitermate
argwanend gemaakt. Ze kunnen
ontroerend vertellen over hun
trouw aan het gebed en de liturgie van de Kerk, als houvast in
troebele tijden. Ze kunnen hartelijk vertellen over hun kinderen
en kleinkinderen. Het zijn bovendien bijzonder gulle gastheren en gastvrouwen.”
In dit nummer gaat Relevant op
bezoek bij onze vrienden uit het
land van de Bijbel. Mgr. Bonny
schetst met welk rugzakje christenen uit die regio naar hier komen. Mor Polycarpus, metropoliet van het Syrisch-orthodoxe
aartsbisdom in Nederland, pleit
om het geloofsverhaal dat vandaag in het Westen in de marge
wordt geduwd opnieuw ‘relevant’ te maken, in ons denken,
ons discours, ons onderwijs.
Relevant nodigt u ook uit voor
de interculturele viering in de
kathedraal op 10 juni. GlobAnt
en ORBIT slaan al verscheidene
jaren de handen in elkaar om de
katholieke gemeenschappen van
buitenlandse origine samen te
brengen in een viering over grenzen van talen en culturen heen.
Voorts spoort Relevant al wie
in een kerk voorleest, bidt of
(s)preekt aan te oefenen in welsprekendheid, maakt het de balans op van de Diocesane Pastorale Raad die haar mandaat
teruggeeft aan de bisschopsraad
en bijt het door de gotische schil
van de kerkarchitectuur op zoek
naar barokke parels. (ivh)
Een jaarabonnement kost 20 euro.
Info op abonnementen.relevant@
kerknet.be of via 03 210 08 37.
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WWW.RESIDENTIE-BOTANIC.BE

ERKENDE ASSISTENTIEWONINGEN | PUURS
Heeft u interesse in de unieke combinatie van vastgoed en zorg? Dan is één van de erkende assistentiewoningen van Residentie Botanic (1)
geknipt voor u. In een groene parkomgeving, vlak bij het centrum en invalswegen is het heerlijk thuiskomen.
Wie levenslang in comfort wil wonen, is hier aan het juiste adres. Geniet als bewoner van zorg en diensten
op maat door professionele partner Assist. Uw woonassistent staat bovendien steeds voor u klaar.
Ontdek op dezelfde site eveneens de parkappartementen met extra services.
Ook als investering uiterst interessant.

Contacteer ons: www.realis.be | Bel gratis 0800 92 000

(1) Voorwaarden op aanvraag. | REALIS Immo nv, BIV 504.897
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