
MATER    [2008]  Uit het boek met reacties op de video van Ria Verhaeghe   The exhibit of modern art on display in a church, never mind the age of the church, is both fascinating and a (?) overwhelming. It is an honour to experience. Please keep the effort going in this right direction. (Colorado, USA)  The computer collage and soundtrack  are very close to an attack on the senses, magnifying dispair and anonymity. I am overwhelmed with sadness, but not to a point of being paralyzed. There is a sense of injustice and a yearning to resolve it. (New York, USA)  Proficiat met  deze zeer diepgaande inspirerende videomontage. Het heeft mij diep geraakt. (Antwerpen)  Alles wat moeder zijn kan, met haar zeven smarten. De schim die wij nooit zullen kennen. Gevoelig mooi. (Oedelem)  Klaaglied om Maria of de MENS! Om na te denken over de zin in het leven van de vrouw of moeder. Zielsgebonden muziek, het raakt ieders hart.   Gelukkig is er niet alleen leed. Dank voor deze ode.   Heel inspirerend.   Ria, ik ben blij verrast om dit kunstwerk van jou nog eens te mogen beleven. Chantal en ik hebben het in Ieper geproefd. Het is altijd “in” mij gebleven.  One of the most fantastic exhibitions I have ever seen.   In de goddelijke schepping, in de vrouw, ligt het lijden al besloten  Gefeliciteerd! Ontroerend de moeder in al haar aspecten wereldwijd met de bijpassende muziek! Om nog eens terug te keren en te laten bezinken.   Es un lugar muy agradable, propio para la meditacion (Mexico) [een een zeer aangename plek, geschikt om te mediteren]  Toutes les expressions de la femme: souffrance, bonheur, volonté, courage, puissance, douceur sont représentées. Merci.  Beaucoup d'émotiion ressentie à l'occasion de cette retransmuission, mais je ressens globalement une grande angoisse à la vision de vidéo associée à cette musique. Merci pour cette représentation forte en émotions.   Aangrijpend, ontroerend, een hoop emoties... goed om bij stil te staan.  Verborgen mensen met verborgen leed in alle groeven van hun lichaam, komen via deze evocatie tot leven op merkwaardige wijze. Niet alleen van reuzewerk getuigt deze creatie, maar ook en vooral van visie.  Eve – mother top us all. Thank you. Mary – to see your face – I await. God willing! (Oregon, USA) 



 Verdriet, individueel maar toch universeel... Verdriet om het gemis van een geliefde, een mens, een dier, een bruusk verbroken één-zijn, het afgesneden zijn. Prachtig uitgedrukt.  Très belle expo. Félicitations (Brussel)  Stunning!  Meer dan prachtig. Enig, uniek.   Rouw van alle tijden, van alle culturen. Piëta.   A very moving concept – and well done (Engeland)  Een eerbetoon aan de sterke vrouw... Mooi!  Sehr interessanter Ausdruck der Bildkunst. Schöne Idee. (Duitsland)  Keep on with changes and new things.  Wat jullie elk jaar opnieuw voor mekaar krijgen, daar kan ik alleen maar mijn diepe bewondering voor, over uitspreken.  Wat een prachtig gebruik van deze kerk (Amsterdam)  Teder. Ontroerend. Ode aan de vrouw, moeder, kunst, schepper, Schepper!   Visite déconcertante dans un premier temps. Et puis on se laisse imprégner de sentiments différtents. Pureté. Profondeur. Passion (Annecy, Frankrijk)  Een verademing, vol schoonheid en sereniteit. Dank.   Diep geraakt ben ik. En gezien! Wat speelt binnen en buiten (de wind, het licht, op het scherm) prachtig samen. Dank.   Altijd nieuw, altijd anders. Ik was hier met een Hongaarse uit Budapest.   Combinatie ban beeld en muziek. Pakkend!   Muy original esta iglesia.  Proficiat om kunst – hedendaagse – op die manier samen te brengen met religie. Het één maakt het andere meer “levens”-vatbaar.  Proficiat, nieuw, anders in een kerk.   Verbindt: reli-gare. Gefeliciteerd.  Zó moet een levende Kerk zijn.   Absolutely stunning church!  Wonderful integration of past and ongoing art and images (Portland, USA)  The video and music is superb(l)y done  



Kunst en kerk hebben zich weeral eens verzoend. Hemels  Ik ben verrast. Ik heb iets bewegends nog nooit gezien. Heel mooi, harmonieus, een eenheid, mooie kleuren. Ik kan het innerlijk mee-voelen  Sterk en zacht tegelijk. Woordenloze aanklacht tegen (zinloos?) verdriet. Indringend!  Ik word er helemaal stil van... Een weldadige rust, voelbaar tot in de toppen van m'n tenen. Een innig moment in het dagelijks drukke bestaaan. Uw project eenvoudig en toch heel speciaal.  Mooie locatie. Prachtig licht dat door het kerkraam meespeelt in de montage, met alle elementen van kleur, beeld, klank.  Bravo pour ce bel exemple d'art contemporain dans un lieu sacré. (Rouen)  Ich bin sehr beeindruckt. (Leipzig)  Aangrijpend, ook de verschrikkelijke muziek. Misschien zou een kunstenaar ook voor de “nazorg” van zijn bezoekers moeten zorgen? ... of een puntje van licht of hoop inlassen (b.v; een doodskaarsje), zoals het goede einde bij sprookjes...?   Een streling voor oog, oor, hart en ziel   


