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Het stilleven van Giorgio Morandi op de voorkant van deze Vuurvogel:
de flessen, de kan met de stukken zeep. Het huis schoon, de kan en de
zeep afgedroogd, klaar om opgeborgen te worden. Je staat er een
moment bij stil. Het werk is gedaan, werk dat nooit klaar zal zijn en
toch steeds weer nieuw en anders is. Je kijkt naar de kannen, naar het
schone tafelblad, naar je handen die het werk deden. Van binnen weet
je dat je de kannen steeds opnieuw ter hand zult nemen, het water en
de zeep. Soms voelt het klein en onbeduidend om telkens weer dit
werk te doen, de vloer, de meubels die je uit kunt tekenen. En dan zo’n
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moment als dit, waarop de stilte je toevalt en je voelt hoe groot het is
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waar alles hetzelfde is en elke keer anders, waar het leven verschuift
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maar zeker. Net als in het werk dat wij doen met onze cliënten en
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om steeds weer uit te komen op dit punt waar je niet aan voorbij kunt,
als de schaduw van de kannen. Millimeter voor millimeter, langzaam
groepen. De verhalen in deze Vuurvogel getuigen daarvan, alle op hun
eigen manier.
Het zijn niet de grote gebaren die in deze Vuurvogel naar voren
komen. De stilte staat centraal, in de vele vormen die ze aan kan
nemen. Transformerende stilte, onrustbarende stilte, stilte van de
dood, stilte als meester, stilte na de val. We hopen dat deze Vuurvogel
je inspireren zal in deze tijd van inkeer en stilstaan bij wat is.
Het thema van de volgende Vuurvogel is Levenslust en levenstaak:
waartoe roept het leven jou? Wat inspireert jou en zet je in beweging?
Wat heb jij in de wereld gezet en hoe werd die passie in jou aange
wakkerd? Hoe komt jouw verlangen tot uitdrukking in wie je bent en
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wat je doet?
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Overigens: het is met gepaste trots dat we deze Vuurvogel presen
teren op papier dat 100% gerecycled is en nog beter past in het
streven van Phoenix om zo duurzaam mogelijk te zijn.
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