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Kunst in de wachtkamer
Een van onze kunstenaars, Angelique Gijsbertse, kreeg in het voorjaar van
2015 subsidie van het Kunstenaarsfonds. Haar werk hangt nu in de
wachtkamer van de Amsterdamse GGzinstelling Mentrum. Hoe is dat zo
gekomen?
Angelique vertelt dat ze erg blij was met de subsidie, want nu kon ze eindelijk
een serie van 12 werken maken en ook met nieuwe kleuren verf gaan werken.
Angelique: “Werken van hetzelfde formaat doeken, dat oogt ook leuker! Mijn
plan was om op elk doek een verhaal te maken, met een kwinkslag erin. Er
moesten meerdere personen op het doek staan en ik wilde ook dat er interactie
tussen mensen te zien was. Dat is goed gelukt. Als je ernaar kijkt, dan gebeurt
er iets op het doek; er is iets om naar te kijken.”
We interviewden ook de manager van Mentrum, Claudia Carrieri. Zij kent
Beeldend Gesproken en zocht werk voor de wachtkamer. Monique Cornelissen
had afbeeldingen van werken van een aantal kunstenaars toegestuurd om uit
te kiezen. Claudia: “Ons oog viel direct op het werk van Angelique. Je
verdwaalt in de schilderijen en je kunt je verbeelding er goed op loslaten.
Iedereen maakt er zijn eigen verhaal van. Het is belangrijk, die afleiding in de
wachtkamer, want de cliënten zijn vaak gespannen en vinden het onprettig om
tijdens het wachten door anderen bekeken te worden. Iedereen heeft nu iets
anders om naar te kijken. Het zijn vrolijke werken; dat krijgen we ook van onze
cliënten te horen. En van onze medewerkers. Ze hebben dus een belangrijke
functie!”

Een nieuwe Vriend aan het woord: Bert van Raalte
Creativiteit en sensitiviteit kunnen bijzondere prestaties opleveren. Bijvoorbeeld
op terreinen als muziek, schrijven en beeldende kunst. Dergelijke kwaliteiten
kunnen gepaard gaan met (tijdelijke) psychische kwetsbaarheid. Het is goed
dat Beeldend Gesproken deze beeldende kunstenaars een apart podium biedt.
In mijn eigen omgeving heb ik ervaren hoe het verband tussen creativiteit en
psychische kwetsbaarheid gunstig en riskant kan uitwerken. Als voorzitter van
Ypsilon Amsterdam weet ik dat mensen met gevoeligheid voor psychosen baat
kunnen hebben bij creatieve activiteiten. Sommigen louter voor hun plezier en
als uitlaatklep. Sommigen als hoeksteen in hun leven van kunstenaar, ongeacht
hun opleiding, op basis van hun prestaties. En dan helpt het dat de mensen
van Beeldend Gesproken weten welke drempels deze kunstenaars moeten
slechten om gezien te worden en succes te hebben. Daarom werd ik vorig jaar
vriend van Beeldend Gesproken.

Ruimte huren?

Beeldend Gesproken heeft de prachtige galerieruimte te huur voor concerten,
voorstellingen, literaire avonden, feesten, vergaderingen etc. De ruimte is 92 m²
en ligt op de begane grond aan de inpandige passage in De Hallen.
Faciliteiten: wifi, piano en catering in overleg. Ruimte is rolstoeltoegankelijk.
Interesse? Mail naar: info@beeldendgesproken.nl

Beeldend kunstenaar Irmlinda de

Dit monumentale werk met de titel

Vries kreeg steun van het
Kunstenaarsfonds

De Stichter van het Noodlot
(2015/2016), is een rouwmonument
ter nagedachtenis aan mensen die
jonggestorven zijn. Soms gaat het
ook om kinderen nog, dood naar
aanleiding van een ziekte, door een
ongeval, door zelfdoding of door
misdaad en het wil een fysieke
alsook een psychische ruimte
creëren voor nabestaanden om te
kunnen spiegelen en gedenken.
Tijd speelt een belangrijke rol als
heler van het ogenschijnlijk
onheelbare. Uiteindelijk komen we
zelf ook voor het moment van
sterven te staan. We worden of
verwachten weer met onze verloren
dierbare te worden verenigd. Maar
wanneer en hoe dat blijft een
mysterie.

Noteert u alvast: vrijdag 2 december Vriendenborrel in de galerie.
Vanzelfsprekend ontvangt u hiervoor nog een uitnodiging en meer
informatie in de volgende nieuwsbrief hier over.
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