Zo kan u ons vinden
•  aan het fietspad naast de spoorweg Leuven-Brussel
•  aan het station van Herent; stoptrein Leuven-Brussel,
in het week-end elk uur, in de week om het half uur
•  met de autobus nr 4, 285 of 652 tot Herent station
•  met de auto (zie plan hieronder of op de webstek:
http://locatie.hannah.be)
• parking in de nabije omgeving

Monika Vosyková

Lies Daenen
station

Hannahhuis
Mechelsesteenweg 361
3020 Herent
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WELKOM OP DE TENTOONSTELLING

A woman is a woman is a woman,
over vrouwelijkheid en diversiteit
Lies Daenen uit Blanden verbeeldt de mens in alle

broosheid. Ze presenteert op deze tentoonstelling een reeks
momentopnamen van vrouwen uit diverse culturen.
Hoe verschillend deze vrouwen ook zijn, de portretten
overstijgen het verschil en verbinden het universeel
vrouwelijke. Het zijn telkens intieme dialogen tussen binnen
en buiten, tussen beschouwing en in de wereld zijn.
Een video, gerealiseerd door de kunstenares, laat de
vrouwen uit hun kader treden en wandelen over water.
Andreas Nollet schreef er muziek voor.
Naast deze vrouwenportretten toont Lies Daenen nog:
“Looking into the eyes of the poor”, enkele kinderimpressies
en landschappen.

FRAGIEL
met schilderijen
van Lies Daenen
(Blanden, B)
en glassculpturen
van Monika Vosyková
(Žďár nad Sázavou , Tsjechië)

Van 20 februari tot 20 maart 2011
in het Hannah-huis

De tentoonstelling is open:
dinsdagvoormiddag van 10u tot 12u30

Vernissage 20 februari om 15u
– m
 et een voorstelling van de kunstenaressen
– de video van Lies Daenen
– poëzie van Greet Leynen,
gebracht door Véronique Desobry
En live-muziek van Andreas en Rebecca Nollet

Finissage 20 maart
14u :	Interviews over “Vrouwelijkheid en diversiteit”,
geleid door Catherine Schnitzer;
gevolgd door een gesprek.
16u:	receptie en afsluiting van de tentoonstelling

vrijdag- , zaterdag- en zondagnamiddag van 14u tot 18u

Monika Vosyková (uit Žďár nad Sázavou, Tsjechië)
was reeds vroeger te gast in het Hannah huis.

Ze toont uitgebalanceerde glassculpturen die sterk ogen
door hun vorm maar door hun materie fragiel blijven.
Het samenspel van licht en vorm is een waarmerk
van deze sterke vrouw die glas maakt met passie.

Hannah v.z.w./Hannah-huis
Mechelsesteenweg 361
3020 Herent
tel. 016 23 85 74
e-mail: hannah@hannah.be   web: www.hannah.be
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