Rond 10.00 u ontmoeten Sed Vitae leden
elkaar in de Ristobar-Restaurant van Cinecitta
bij de ontvangst met koffie en cake.

Door degenen die de locatie niet kennen wordt
enthousiast gereageerd op de gezellige en
sfeervolle uitstraling van de locatie. Dat stemt
in elk geval al positief en verwachtingsvol naar
het programma van de dag.
Na de koffie worden we naar zaal 4 begeleid,
om de Idfa-documentaire Waste Land te
gaan zien.
Waar er eerst zorg was dat er niet voldoende
aanmeldingen zouden zijn, ontstond in de
laatste dagen zorg dat het zaaltje niet groot
genoeg zou zijn. Met het bijplaatsen van
enkele losse fauteuls is het gelukt om niemand
te hoeven teleurstellen. En wel gezellig ook
zo'n bomvol zaaltje!

In de documentaire volgen we het driejarig
project van de succesvolle kunstfotograaf
Vik Muniz, woonachtig in New York. Zelf
Braziliaan en afkomstig uit de arme
middenklasse gaat hij terug naar Rio de
Janairo om iets terug te doen voor 'zijn volk'.
Hij woont en leeft met de catadores, de
vuilnissorteerders op de Jardim Gramacho, de
grootste vuilnisbelt ter wereld. Hij haalt hun
kracht naar boven in fotoportretten naar
voorbeeld van beroemde schilderijen uit de
westerse 'canon in de schilderkunst'. De
fotoportretten worden geprojecteerd op
immense vloeroppervakten en opnieuw gevuld
en gekleurd met de gesorteerde vuilnis en
daarvan worden opnieuw foto's gemaakt. Op
een kunstveiling in Londen wordt er veel geld
voor geboden en dat geld komt ten goede aan
de mensen die bij het project betrokken waren.
Hun zelfvertrouwen heeft een enorme boost
gekregen, hun perspectief ten aanzien van het
leven zal voorgoed veranderen.
Ook wij zijn onder de indruk.

Na de film wacht ons een smakelijke lunch in
het restaurant: een heerlijke pompoensoep met
crab en een vegetarische couscoussalade.
Onder de ontspannen blik van koning Willm II
aan de muur wordt geanimeerd gepraat over
onze indrukken van de film en andere zaken.
In de middag wordt het programma vervolgd
met een lezing over 'Wat is kunst' door drs.
Jana Waarts.
Ze start met enkele algemeenheden over kunst:
Wat is kunst?
Kunst is een filosofische vraag waar veel
antwoorden en theorieën over bestaan.
Kunst onderscheidt zich van de natuur, door
tussenkomst van de mens.
Kunst is voor iedereen toch wel wat anders,
soms is het lelijk, soms heel mooi, soms
pornografisch. Kunst kan triggeren.
Dan loodst ze ons op deskundige wijze in
anderhalf uur door de geschiedenis van
kunststromingen, -vormen en de samengaande
filosofische opvattingen en definities over
kunst. Zij refereert aan uitspraken door
bekende filosofen vanaf de oudheid tot en met
post-modernistische kunstenaars. Dit alles
gelardeerd met passende beelden.

Tegen het einde van haar betoog legt ze de
verbinding met het werk van Vik Muniz:
kunst als nabootsing of representatie-kunst.
Deze kunstvorm wordt doorgaans negatief
gewaardeerd, maar hebben we de
werkelijkheid niet eeuwenlang gekopieëerd?
Ooit begonnen bij de grotten van Lascoux.

De dag wordt afgesloten met een gezellig
samenzijn met een drankje in het restaurant.
Vanwege de voltallige inschrijving kon dit
door de commissie Cultuur gratis aangeboden
worden.
Het was een mooie dag!

N.B. Voor wie meer geïnteresseerd is in kunstenaar Vik Muniz willen wij u graag wijzen op de
volgende mogelijkheid.
Het Mauritshuis werpt van 9 juni - 4 september 2016 nieuw licht op zijn eigen collectie door een
bijzondere samenwerking met de Braziliaanse kunstenaar Vik Muniz. Voor het eerst in de
geschiedenis van het museum organiseert het Mauritshuis een tentoonstelling met uitsluitend
hedendaagse kunstwerken. Vik Muniz is een wereldberoemde kunstenaar die in New York en Rio
de Janeiro werkt. Muniz begon zijn carrière als beeldhouwer, maar raakte gedurende de tijd steeds
meer geïnteresseerd in het fotografisch presenteren van zijn werk.

Met dank aan allen voor een geslaagde ontmoetingsdag,
Commissie Cultuur

