Persbericht
Diest opent kunstenparcours met werk van
gerenommeerd kunstenaar Johan Tahon
DIEST – Stad Diest trapt het kunstenparcours NTKD af met de onthulling van het
kunstwerk “DIEU FLEUVE” van Johan Tahon op de Kaai. Het kunstenparcours bestaat
uit een reeks tentoonstellingen en optredens in de loop van de maand mei.
Op zaterdag 30 april 2022 start in Diest de eerste editie van een splinternieuw,
tweejaarlijks kunstenparcours. Blikvanger van deze eerste editie is de officiële
inhuldiging op de Kaai van het door de stad aangekochte kunstwerk “DIEU FLEUVE”
van de bekende Belgische kunstenaar Johan Tahon. De kunstenaar werkt op dit
moment nog aan de voltooiing van het beeld.
“Bij aanvang van deze beleidsperiode heeft het bestuur het cultuurbudget gevoelig
verhoogd”, zegt schepen van Cultuur Geert Cluckers. “Zeker tijdens de pandemie is
duidelijk geworden hoe belangrijk de plaats van kunst en ontspanning is in onze
maatschappij en hoe helend ze kunnen zijn. Tijdens ons kunstenparcours willen we
die donkere periode achter ons laten met lezingen, tentoonstellingen en muziek. Een
blijvend aandenken en een nieuwe trekpleister voor Diest wordt het kunstwerk op de
paardentrap van de belangrijke kunstenaar Johan Tahon.”
Johan Tahon
Tahon studeerde beeldhouwkunst aan het KASK in Gent en werd ontdekt door Jan
Hoet. Vandaag worden zijn sculpturen wereldwijd tentoongesteld in vermaarde
musea en toonaangevende privécollecties. In mei 2021 mocht Tahon zijn keramische
sculptuur “Métanoia” nog persoonlijk overhandigen aan paus Franciscus. Vandaag
heeft het werk in Rome een vaste plaats naast Vaticaanse grootmeesters.
NTKD
Met de onthulling van het werk op 30 april wordt meteen het startschot gegeven
voor het “NTKD” (NOT THAT KIND OF DOCTOR)-kunstenparcours, een disciplineoverschrijdend totaalpakket van tentoonstellingen en optredens, dat de hele maand
mei de helende kracht van beelden, woorden en muziek onderzoekt. Dat zijn volgens
kunstwetenschapper en curator Benny Madalijns immers het soort heelmeesters
waar een stad nood aan heeft om weer op te leven na de donkere wintermaanden in
coronatijden.

Vincent Das, George De Decker, Henk Delabie, Freddy De Vierman, Aurélie Geurts,
Roland Minnaert, Raymond Minnen, Joke Pieck en Johan Tahon zijn zulke artistieke
denkers en doeners. Ze zijn stuk voor stuk waardevolle – Not That Kind of –
Doctors, die ons opnieuw opgelucht laten ademhalen na een vreemd (want
adembenemend) tijdscharnier en ons weer perspectieven aanreiken, waardoor onze
alledaagse werkelijkheid nieuw leven wordt ingeblazen.
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Zaterdag 30 april 2022, Kaai Diest, 19 uur
o Officiële opening van het kunstenparcours
o Onthulling van een beeld in de publieke ruimte (Kaai): “DIEU FLEUVE”
van Johan Tahon
o Opening van de tentoonstelling met werken van Johan Tahon in de
Sint-Sulpitiuskerk (Museum voor religieuze kunst)
o Openingsconcert
o Catalogusvoorstelling
Zaterdag 30 april 2022, Foyer Den Amer
o Opening van de tentoonstelling “Geurts, Das en Delabie”, opgeluisterd
door Lokale Helden
Zaterdag 7 mei 2022, Stedelijk museum De Hofstadt + Lakenhalle,
18.30 uur
o Opening tentoonstelling “De blijde boodschap / The good news van ter
Brugghen tot Minnen en De Vierman”
o 20 uur: opening tentoonstelling “Witness to freedom” (Roland
Minnaert – fotograaf van de vrijheid & Joke Pieck – keuze, dilemma &
tegentrend)
Zondag 15 mei 2022, Begijnhofkerk + foyer CC Begijnhof, 15 uur
o Opening van de tentoonstelling “Medicine mix 4 peace / medicijnenmix
voor vrede” - Freddy De Vierman (Begijnhofkerk + foyer)
o Concert: “Question, dialogue & preliminary answer” (Begijnhofkerk) Orfeo kamerorkest en solist Ward Hoornaert (o.l.v. dirigent Rik
Ghesquière)
o Wereldcreatie van het NTKD-muziekstuk “The preliminary answer”
(compositieopdracht George De Decker voor strijkers en trompetsolo)
Zondag 29 mei, Begijnhofkerk, 11 uur
o Slotconcert en rondleidingen in de thematentoonstelling
o “Soldaat Boris en de duivel”: Solisti del Vento en verteller Kurt
Defrancq brengen een door schrijfster Diane Broeckhoven bewerkte
versie van het melodrama “L’histoire du soldat” van Igor Stravinsky
(o.l.v. dirigent Rik Ghesquière)
Het programma is binnenkort ook te vinden op www.diest.be.
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