AllerzielenAlom is kunstwaarbij

Kunstproject
Allerzielen Alom

kunste naars €en
v ofm gev enaande
pefsoonlijk€belevenis.

De initiatiefneemster
vanhet projectAllerzielenAlom'isldavan der Lee,gemeenschapskunstenaar
en reqrsseur
vanveranderinqen.
Haaratelierhangtvol met sfeervolle
fotos vande vieringenop begraafplaatsen.
Erzijn
mensenop te ziendie eeneigentijdse
invullinggevenaanhet herdenken
van hun dierbaren.
stilstaanbii oe
dood en bij wat iemandvoorje heeftbetekend,kanretterrijken figuurrijkeenricht
in het donkerziin.
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Allerzielen
Alom'iseenprojectdatal vijfjaarloopten steedsmeer
navolging
krijgt.Allevieringen,
inmiddels
zijner drieEnveertig
geweest,
vindenplaatstussenhalfoktoberen halfnovemberin de
avond.Devieringenkunnenkleinschalig
zijn,maarookzogrootin
omvangdat ze haasteenevenementworden.Erzijn ook verschillendeinitiatieven
dieeeneigennaamvoeren,maarwelgein5pireerdzijndoorAllerzielen
Alom:
Traditlegetrouw
wordt door de katholiekekerkop z november
gevierd.
Allerzielen
Op diedagwordende overledenen
herdacht.
Deaanleiding
om metdit projectte beginnenwasvoorVander
Leede Allerzielenviering
in Rome,diemetgedichtenen muziek
levendig
wasen drukwerdbezocht.
Ookanderelandeninspireerden haar.In Polenviertmendiedagmet eenzeevanlichtjes.
Ook
plek
in Mexicoblijkteenbegraafplaats
daneenenormlevendige
te kunnenzijn waarmensenelkaarontmoeten,
waarwordtgegeten, muziekwordt gemaakten carbidwordt afgeschoten.
De start
vandit projectwasde gedachte
datzoietsin Nederland
tochook
mogelijkzoumoetenzijn.

Nieuwevorm voor herdenken
Devieringen
vanAllerzielen
Alom'zijner vooriedereen,
Erzijn
mensendieervoorkiezeneenbepaalde
activiteitbij hetgrafvan
eendierbare
te doen.Erkomenookmensendie niemandop die
specifi
ekebegraafplaats
hebben.begraven,
maarwel iemand
hebbenverlorendiezewillenherdenken.
Devieringen
zUnniet
gebondenaaneenbepaalde
religie.
Alleactiviteiten
zijnpassend,
sereenen resDectvol.
lda vander Leevindt dat de dodenteveelwordenweggestoptin
onzesamenleving.
Eris te weiniggelegenheid
om uitdrukking
te
gevenaande gevoelens
die mensenhebbennadatiemandis
overleden.
Daarbijkijktze nietalleenmaarvanuithet perspectief
vande nabestaanden;
hetgaatookoverde herinneringen
diede
dodennalatenaande levenden.
Zezegthierover:'Hoe
heftighet
ookkanzijn,de doodhoortwel bij het leven.Eigenlijk
zoueen
cultuurdaareenvangnetvoormoetenhebben.Als66nkeerper
jaarde dodencentraal
staanen alleverhalen
overhenweernaar
bovenkomen,dan kandat menseninspireren.
Danrealiseren
wij
onsdatwe onderdeel
zijnvaneencyclus,
dat er mensenzijndie
onszijnvoorgegaanl

Kunstalsmotor vande verbeelding
Eenessentieel
onderdeelvande vieringenis de factorkunst.Door
hetgebruikvankunstkunnenrouwen herinneringen
eenvorm
krijgen,
kaner eennieuwritueelontstaan.
Deinspiratie
diede verbeelding
op gangbrengt speelthierbijeen
groterol.'Kunst
heeftmetde verbeelding
te maken,'zegt
lda.'De
je
gebruiken
doodiseenmysterie
en door verbeelding
te
kunje
daardlchterbukomen.Ook dichterbijde overledenen.
Voorveel
mensenis de autoriteitvande kerkweggevallen
en danis er iets
andersnodigom richtingte geven.Alsmensendoorhetgebruik
vankunstIoskunnenkomenvande clich6s,
kandat helpenom te
helen.Hethoeftgeenhonderdprocentkunstte zin, maarwel iets
dat inspireerten transformeert.
Ze krijgenietsaangebodendat
henovereengrensheenkanhelpen.De moedderverbeelding;

Allerzielen Alom is als een
steen in een vijver waarYande
kring langzaamuitbreidt.
juistdaarmee
kunje met de kunstiets.'Erzi.in
veelkunstenaars
nodigvanverschillende
disciplines.
ldageeftmasterclasses
voor
organisatoren
en kunstenaars.
De kunstenaars
komenvoornamelijkviade samenwerkingspartner
Kunstenaars
&Co.
'Hetmoetgeenexpositie
op eenbegraafplaats
wordenzonderdat
er eenritueelplaatsvindu
benadrukt
ze.'Maak
hettoegankelUk,
zodatmensenwerkelijk
aanhetritueeldeelkunnennemen.De
kunstenaarzet
in,het publiekmaakthetaf,waardoormensenzich
ermeeverbinden
en er betekenis
aankunnengeven.Verschillende
disciplines
werkensamen.lk hebeenregisseursrol
en probeer
allemaal
dwarsverbanden
te makenl

Vaar kan eenvieringuit bestaan?
Tijdens
eenvieringis er eenroutevanongeveer
eenuur,waarbij
plekkenen activiteiten
de deelnemers
langsverschillende
komen,
dieiederekeerweeranderskunnenzijn.

De mensenwordenaltijdontvangenmetietsvanvuurof licht,
bijvoorbeeldeenwit papierentasjemet eentheelichtjeop een
enje
is daardoorin hetdonkerzichtbaar
batteritjeerin.ledereen
wie draagik bij me?Hierdoorkandat lichte
kunterbijbedenken:
kanhet
tasieopeensveelmeergewichtkrijgen.Eenonderdeel
de
op verzoekkan naam
naarhet'namenzingen'zijn.
luisteren
van een overledenegezongenwordenalseensoort mantra'Een
andereactiviteitis het neerzettenvan eenkastjemet nisjesen een
l\4ensen
kunnenietskiezenwat zeaande
tatelmetspulleLjes.
herinnert
en
daar
eennismeeinrichtenen er een
overledene
briefe bij schrijven.

De doden durvenaante kijken
vindtldadatgenewat de menHetmeestin hetoog 5pringende
hetopnieuwcontactmakenmet
aanbeleven:
sener persoonlijk
de verbazingoverzichzelf,overwat er gebeurten
de overledene,
een kansom
met welk effect.Daarnaastis het voor kunstenaars
te staan.
middenin de 5amenleving
te gevenvooralconVander Leeheeftom de vieringengestalte
Zi zijnoverhet
uitvaartondernemingen.
tactmetde kleinere
en faciliteren.
heelgoedin het organiseren
algemeen
Viahaaris er nu al eenboek
Zewerktookaaneengoedhandboek.

muziekeen
verlichting
en er klinktpassende
Overalis sfeervolle
Allesis
in eenbootjeof het geluidvanklankschalen.
saxofonist
wel drijfbakjes
mogelijk.
Ookwordener doorde bezoekers
gemaak!die meteenlichtjeerinop de vUvervande begraafplaats
waarbij
voorgelezen
Of er wordengedichten
kunnendobberen.
Deopdrachtkandanzijn:net alseen
het publiekwordtbetrokken.
verliest,
valtdit gedichtuit elkaarin losse
boomdiezijnblaadjes
doetdenken,
woorden.Kieseenwoorddatje aande overledene
overwordt
gezongen
of
er
een
verhaal
wordt
waarnadat woord
passiepost
meteenzakje
schrijven;
verteld.Mensenkunnenook
papieren plakkertjes
eenbriefmaken.Of eenbolletjeplanten
eenbloemzalzijn.
zodater in hetvoorjaar
met elkaaren de verschillende
Mensendelenhungevoelens
bevorderen
de actieveomgang.Ookal kiesje er voor
onderdelen
ietsbij hetgraftedoen,dannog hebjeweetvande andereaan
wezigenof raakjeaande praat.Dieomgangwordtookgestimuvan
doorhetelkaaraanbieden
simpelweg
leerd,bijvoorbeeld
koekjes.
hulpkrijgenvankunsteDe mensenkunnenbij hun herdenking
vind het bizonder
ldazegthierover:'lk
naarsof ritueelbegeleiders.
en op ideednwordengebracht
alsmensenwordenaangemoedigd
kunnendaardoor
l\4ensen
om op huneigenmanierte herdenken.
gaan.
rouw
om
eendoodgeboBijvoorbeeld
de
doorheen
ergens
jaar
geleden.
herdenking
kanhet
Doorde
renkindjevanveertig
zijn dat het verdrietdaarovervoor het eerstnaarbuitenwordt
wordtgedeeldl
gebrachten metde anderekinderen
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De deeln€merssevenzelf invullingaanhetherdenkenvan hun dierbaren.

Met licht vuur en klankwordt €en gedachtenismoment
ingeridt.

te bestellen
datalseenhandleiding
kanfungeren.'Maat
dat boek
is ook een beetjete verleidelijk;zegtze.'Hetziet er zo mooi uit dat
maardanvergeiedereen
zin krUgtom zo'nvieringte organiseren,
ten ze wat er allemaalbij komt kijken.Ergaatveeltijd zitten in
gevenen de gemeenschap
in bewecontacten
leggen,informatie
gingkrijgen.Alleeneenkrantenartikel
is bivoorbeeldnietgenoeg,
plaatselijke
informatieavonden
zijnechtnoodzakelUk.
Subsidies
aanvragen
isookeenheleklus.Debezoekers
betalener nietsvoor
om meete doen.Erisweleendonatiepotmaardaarkomtniet
Alom'
veelmeerdantweehonderd
europervieringuit.Allerzielen
is daaromafhankelijk
vansubsidies.

Zijzelfi5er het liefstaande lopendebandmeebezig.'Het
boeit
me enorm,er valteenwereldte winnen.Opallerlejniveaus
gebeurter iets.Eris het beeldvande lichtjes,
de inspiratie
die
van
kunstbiedt,de verbindingmakenen delen,de ontwikkeling
eennieuwritueel.Ditallesmetalsbasislevenen dood.Alsmensende dodendurvenaante kijken,isdat ookeenoefeningmet de
dood,wat eenoefeningvoor het levenzelfis.Erkaneen nieuw
inzichtontstaanbij de mensen,
dater ookeenanderemanieris
wordtdanomgezetin
om metde dodenom te gaan.Ervaring
de dood
kennis.
zelfhebik er vooralvangeleerdhoefascinerend
eigenlijkisl)
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