
9 FEBRUARI - 28 FEBRUARI 2013

HAÏTI, 200 JAAR SCHILDERKUNST
Naïeve schilderijen, voodoo en hedendaagse kunst

cultuurcentrum de borre
Speelpleinstraat 10   3360 Bierbeek
tel. 016 461400   cc@deborre.be   www.deborre.be

OPENING:  ZATERDAG 9 FEBRUARI 3013

. 18 u ‘Introductie op de Haïtiaanse schilderkunst’ 
 door de verantwoordelijken van de Agwe-galerie  
 (Nederlandse vertaling wordt voorzien) 
 en ‘Haïti nu’ door VHO (Vlaams Haïti overleg)
 gevolgd door de opening van de tentoonstelling

. 20 u  Aanschuiven aan de dis 
 voor een typisch Haïtiaans gerecht: 
 Pilon Poulet (kippenbout met riz djondjon, bananes pesées, 
 riz légumes, pikliz, salade) + dessert
 prijs: € 15 volwassenen / € 8 voor kinderen 
 inschrijven bij Lut Thijsen:  tel 0478 562954 of 
 e-mail: Lut_Thijsen@hotmail.com en betalen voor 31/01/2013 
 via overschrijving op rekening VHO: BE 34523080453390 

De Haïtiaanse schilderkunst roept vele boeiende vra-
gen op. Ze is gekend als unieke uitdrukking die geen 
andere referentie heeft dan de eigen geschiedenis, die 
enkel inspireert vanuit zichzelf en nooit imiteert. Het 
mysterie van haar aparte kracht, of het nu gaat om de 
naïeve kunst of deze beïnvloed door de mystiek van de 
voodoo, heeft vele intellectuelen zoals Breton, Sartre, 
Malraux en Césaire sterk beroerd. Zij hebben aan de 
Haïtiaanse kunst de erkenning gegeven die ze vandaag 
geniet op de internationale fora.

De tentoonstelling stelt een collectie voor van naïeve kunstwerken, van voodoo-
kunstwerken en ook van hedendaagse schilderijen. Voor het hedendaagse luik 
stelt Galerie Agwé (www.Agwe-galerie.com) werken voor van twee veelbeloven-
de jonge Haïtiaanse artiesten: Sébastien Jean (woont in Haïti), Manuel Mathieu 
(woont in Canada).

Wil je de Haïtiaanse schilders, hun kunstwerken, de diepere achtergrond van 
hun werk leren kennen dan moet je zeker aanwezig zijn op de opening. 
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vrijdag 22 februari 2013  20 u 
Filmavond: GOUDOUGOUDOU (met nabespreking)
Belgische productie 2011 – regie: Babrizio Scapin en Peter Van Eecke

Tien Haïtianen getuigen op intieme en indringende wijze over het leven in 
een land in tijden van dood en chaos. Ze hebben de draad van hun leven 
weer opgenomen in een dantesk decor. Of: hoe mensen na het ondenkbare 
rouwen, vechten voor het hervinden van de dagdagelijkse normaliteit, veel 
dromen en ook, een beetje hopen.

Prijs: € 5 (film + drankje) / duur 55 min 
een samenwerking tussen cc de borre, GRIS Bierbeek, Noord-Zuiddienst 
Bierbeek, Agwé Galerie en met de medewerking van het Vlaams-Haïti-
Overleg (www.vlaams-haiti-overleg.be)

HAITI NU – februari 2013

Dinsdag 12 Januari 2010 – 
een zware aardbeving treft het centrum 
en zuiden van Haïti. Een ongeziene ramp 
met zowat 230.000 doden en anderhalf 
miljoen mensen dakloos.

Januari 2012 – de noodtoestand wordt 18 maanden na de aardbeving afgebla-
zen. Een aantal internationale hulporganisaties heeft de termijn nog verlengd 
tot 24 maanden, maar in januari 2012 wordt de noodhulp aan de kampen stop-
gezet. Want zolang er water en voedsel wordt bedeeld, doen de mensen geen 
inspanningen om te vertrekken uit de voorlopige nederzettingen. 
Stilaan worden de families verplicht de openbare parken en pleinen te verla-
ten..
Eind 2012 leven er nog een kleine 400.000 mensen in voorlopige kampen onder 
tenten en hutten.

Intussen zijn buiten de hoofdstad en in het zuiden in heel wat gebieden huizen 
heropgebouwd of vooral ‘semi-permanente’  - vooral houten – huizen gebouwd.  
Een ander deel van de getroffen bevolking is vertrokken naar hun dorp van 
oorsprong. Die dorpen kregen er plotseling de helft meer inwoners bij ...
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Maar de Haïtianen zijn een sterk volk. Ze richten zich weer op en werken voort.
Ook de stormen van 2010, de droogte en stormen in 2011 en vooral Isaac en 
Sandy in 2012 slaan hard toe, maar de Haïtiaan, hij ploegde voort. Hoewel, de 
gevolgen van de aardbeving, de cholera, de stormen… het laat zich voelen in 
de prijzen voor voedsel en levensonderhoud. “La vie chère” weegt zwaar op de 
vele families.

De verkiezingen gepland voor het najaar 2010 gingen uiteindelijk toch door 
en brachten totaal onverwacht een nieuwe president aan de macht. Michel 
Martelly – alias zanger Sweet Mickey – neemt de teugels over van René Préval 
die sinds de aardbeving totaal verstomd was en weinig ondernam. Er waait 
een nieuwe wind in de leiding van het land en genomen beslissingen worden 
uitgevoerd. Ook al blijft de bevolking toch wantrouwig, want Martelly lijkt wel 
wat aan te leunen bij vrienden van het Duvalierisme en dat stelt de mensen 
niet helemaal gerust. 

Toch gebeurt er een en ander. Na doortocht van storm Sandy wordt de nood-
toestand afgekondigd, wordt hulp gevraagd en belooft de overheid hulp aan de 
getroffen streken, met ook hulp aan de boeren die hun oogst totaal verloren 
zagen gaan. 
Recent in december – daags voor Kerstmis – is men tot een compromis ge-
komen in verband met het tot stand komen van een Permanente Kiesraad die 
de verkiezingen van 1/3 van het parlement moet organiseren en ook de lokale 
gemeentelijke verkiezingen.  Na vele jaren zullen er dus (wellicht) nog eens 
plaatselijke verkiezingen gehouden worden. Afwachten wat de resultaten wor-
den en vooral op welke manier de nieuw verkozenen hun taak zullen opnemen.

En de regering heeft in de werkplannen voor de volgende jaren ook prioritei-
ten bepaald waaronder de ondersteuning van de familiale landbouw, naast het 
stimuleren van (buitenlandse) investeringen.
Politiek is er dus enige hoop...

‘Haïti, 200 jaar schilderkunst’ : een samenwerking tussen cc de borre, 
GRIS Bierbeek, Noord-Zuiddienst Bierbeek, Agwé Galerie en het 
Vlaams-Haïti-Overleg ( www.vlaams-haiti-overleg.be)


