Stilte en storm
van Paasmaandag 25 april tot zondag 29 mei 2011

Pol Lemaire : de stilte
Pol is een levensgenieter: een man die graag een glas drinkt en die vrouwen onstuimig kust. Die
grappen vertelt en de waarheid niet schuwt. Die bij alles een minzame gesprekspartner blijft.
Daarnaast is er Pol Lemaire: de man die opgroeide in de karige naoorlogse jaren, die beeldhouwen
leerde door leerjongen bij een schrijnwerker te worden.
Dat is de beeldhouwer: de man die met aandachtige handen en ogen de materie bestudeert en
afweegt; Die uit de dialoog met hout en steen de essentie bevrijdt, een figuur, een vrouw. Hij kapt
het onnodige weg, bewaart alleen de kern en het wezen, geeft het een huid en een glans.
In en rond het Hannah-huis toont Pol Lemaire zijn beelden in hout, steen en gips.

Gerhard Prikoszovits: de storm
Gerhard is professor textielkunst en technologie aan de Hogeschool voor Design in Wenen. Daar
doceert hij ook textieltechnologie aan de Universiteit voor Toegepaste Kunst. Meer dan 20 jaar werkt
hij nu als beeldend kunstenaar. Zijn werk is zeer verscheiden, gaande van realistisch tot puur
abstract. Enkele van zijn laatste werken grenzen aan de pop-art.
Gerhard Prikoszovits heeft nog iets van de rebel die experimenteert. Maar de onderwerpen van zijn
schilderijen verraden dat hij vergroeid is met de realiteit van zijn stad: met de armoe en de rijkdom,
met de intellectuele beeldenstorm van 1900, met de vernietiging van de joodse gemeenschap en
met het bruisende mengelmoes van volkeren dat eens een keizerrijk vormde.

Twee zeer verschillende kunstenaars in een boeiend contrast.

Stilte en Storm
met beelden van Pol Lemaire (Werchter) en schilderijen van Gerhard Prikoszovits (Wenen)
In het Hannah-huis te Herent, Mechelsesteenweg 361
tel. 016 23 85 74
e-mail: hannah@hannah.be
web: www.hannah.be
Open:
- vrijdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u
- dinsdag van 10u tot 12u30
- en op afspraak (telefonisch of via e-mail)

G. Prikoszovits: Who is Darwin?

P. Lemaire in zijn atelier
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