Reinoud van Bemmelen: “Bouwen aan een gemeenschappelijke sculptuur”

Rik ten Cate: “Het lezen van tekens van de tijd”

Reinoud van Bemmelen (1964) is ondernemer/beeldhouwer en al 25 jaar
verbonden aan de Beeldhouwwinkel. Het ontwikkelen van vormen, waar de
beweging een belangrijk onderdeel van uit maakt, en het beschikbaar
stellen van deze vormen als oefenstof voor de mensen, is het thema waar
hij nu aan werkt.

Rik ten Cate (1955) is ruim 40 jaar vrijeschoolleerkracht, waarvan de
laatste 30 jaar ook werkzaam als kunstdocent in het volwassenonderwijs.
Rik is coördinator van de Sectie voor beeldende Kunsten, en bestuurslid
van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Rik werkt daarnaast als
autonoom beeldhouwer.

Zoltán Döbröntei: “De nieuwe bron van kunst”

Gijs Frieling: “ Samenwerken aan een gemeenschappelijk schilderij”

Zoltán Döbröntei (1959) is oprichter van de Naput (Zonneweg) schilderacademie. Het is de eerste schilderopleiding in Hongarije die op antroposofische leest geschoeid is. Zijn interesse ligt in een vernieuwing van de
christelijke kunst door antroposofie. Hij heeft een groep van kunstenaars
om zich heen verzameld om hieraan intensief samen te werken.

Gijs Frieling, (1966) werkt als 'muralist', hij schildert in architectuur: op
muren, plafonds hallen in kerken, huizen, openbare gebouwen. Het werk
baseert zich op volkskunst en toont o.a. veel plantaardige motieven. Gijs
won diverse prijzen, was directeur van kunstenaarsinitiatief W139 en is
adviseur van de rijksbouwmeester aangaande kunst.

Paul van Dijk:

Frederiek Nelissen, Paul van Panhuys, Will Uitgeest: “Faust-prject”

Henk Hage: “Bewaakte ogenblikken - Onbewaakte ogenblikken”

In hun Faust project heeft Frederiek Nelissen 85 innerlijke beelden van
Faust geschilderd, waarbij Paul van Panhuys tekstversen van Goethe heeft
gezocht en een verhaallijn heeft geschreven. Wil Uitgeest interviewde
mensen die Faust-momenten in hun biografie herkenden en verwerkte die
tot verhalen.

“De verborgen eigenheid van water”
‘onderzoeken, beschouwen, creëren’.
Paul van Dijk (1946) is beeldend kunstenaar, fenomenoloog, performance
kunstenaar. Hij creëert vernieuwende ontwerpen op het gebied van
flowform-technologie. Titel van zijn performance: “Scheur”.

Henk Hage (1950) is schilder. Zijn werk beweegt zich op het grensvlak van
abstractie en figuratie, waar binnen- en buitenwereld elkaar raken. Hage
schilderde tussen 2003 en 2006 ruim tweehonderd zelfportretten
(Onbewaakte ogenblikken). In opdracht van De Pompestichting portretteerde Henk Hage achtentachtig Longstay tbs'ers onder de voorwaarde dat
ze niet herkenbaar mochten zijn. Hij gaf deze voor het leven opgesloten
mensen daarmee een gezicht naar de buitenwereld, en gaf hen zelf de
ervaring dat ze zich gezien weten.
Pieter van der Ree: “Transformerende architectuur”
Pieter van der Ree (1958) is architect, hoogleraar aan de Alanus Hochschule
tentoonstellingsmaker en auteur van meerdere boeken over Organische
architectuur. Daarnaast is hij lid van de sectieraad van de Sectie voor
Beeldende Kunsten in Nederland en voorzitter van de stichting Mens &
Architectuur.
Heske ten Cate: “De ongedefinieerde tussenruimte”
Heske ten Cate (1986) studeerde Fine Art en Educatie op ArtEZ waarna ze in
2013 hoofdredacteur werd van het kunstplatform Mister Motley. Ze heeft
een scherp oog voor tijdgeestverschijnselen en verbindt deze met hedendaagse kunst in tentoonstellingen, journalistiek en lezingen. Sinds 2017 is ze
artistiek directeur van Nest, een non profit kunstruimte in Den Haag. Tevens
is ze jurylid voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst die jaarlijks in
opdracht van het koninklijk huis wordt uitgereikt.

AANMELDING:
www.motief.online
KOSTEN:
€ 195,- incl. maaltijden (gereduceerd op aanvraag)
PLAATS:
Elizabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag

www.motief.online

Den Haag, Riouwstraat 1

Deze conferentie is een initiatief van de Sectie voor Beeldende
Kunsten van de Antroposofische Vereniging in Nederland. De
conferentie staat open voor ieder die belangstelling heeft voor
kunst en antroposofie.
Voor de projectwerk activiteiten op nabij gelegen locaties zullen
fietsen ter beschikking worden gesteld. Locatie Nest bevindt zich
aan het C. Rebecqueplein 20-B, 2518 RA (zie kaartje)

14:00 –
Museumbezoek
(facultatief)

Performance
Paul van Dijk
Goethe liederen
Mózes Foris
Presentatie
Faust - Project
21:00
Concert
19:45
Welkom
Rik ten Cate
20:00 Lezing
Heske ten Cate

AVOND MAALTIJD
17:30 – 19:30

16:00 – 17:30
projectwerk
met Gijs Frieling en Reinoud van Bemmelen

15:30 – 16:00

THEE PAUZE

Tijdens de conferentie zal er een expositie zijn van de in het
programma opgenomen kunstenaars.

17:00
Klassenuur

Aankomst

LUNCH PAUZE
12:30 – 14:00

Voordracht
Zoltán Döbröntei
11:30 – 12:30
Kunstpresentatie

Transformerende
architectuur
Pieter van .der Ree
11:00 – 11:30 KOFFIE PAUZE

14:00 – 15:30
projectwerk
met Gijs Frieling en Reinoud van Bemmelen
15:00

U bent van harte uitgenodigd!

Kunstpresentatie
Paul van Dijk

Op deze conferentie ligt het accent op de twee laatste vormen van
kunst, omdat we het streven dat zich hierin uitdrukt, het meest
duidelijk hebben aangetroffen in onze gesprekken met (mede) door
de antroposofie geïnspireerde kunstenaars. Maar daarnaast stappen
we ook graag van de sokkel af, en zullen we op muren schilderen in
plaats van op doek!
In deze gesprekken met collega-kunstenaars kwam sterk de drang
naar voren om de verborgen eigenheid van de dingen te willen
ontdekken en zichtbaar te maken. (Kunst waarin water als drager
van alle leven ‘in z’n element is’; wandbedekkingen van plantaardig
geverfde wol die het hart raken; mensen een ‘gezicht’ geven die
voor de rest van hun leven opgesloten zitten, enzovoort). Bij
sommigen van hen leidde dit tot activiteiten op een sociaalmaatschappelijk gebied. Voor het zien en erkennen van deze
verborgen eigenheid zal een bewustzijnsverandering nodig zijn, en
wij menen dat die inderdaad al beleefbaar wordt als je door de
vensters van dit soort kunstwerken kijkt.
Het belooft een inspirerende conferentie te worden, die meer zicht
kan bieden op de rol die de kunst in onze tijd kan spelen, en onze
eigen plaats daarin.

10:00 – 11:00
Interview
met Henk Hage

Er is hedendaagse kunst die van de sokkel afstapt, de straat op gaat
en op buitenmuren schildert. Deze kunstwerken hoeven niet in een
museum. Er is kunst die je een spiegel voorhoudt, je met de donkere
slagschaduwen van bestaande ontwikkelingen confronteert, kunst die
de verborgen, soms vertrapte eigenheid van dingen (opnieuw)
zichtbaar wil maken en kunst die je als het ware door een venster
laat kijken, zicht geeft op hoopgevende toekomstperspectieven.

9:15 – 10:00 KUNSTBESCHOUWING

Als kunst een elastiekje was, dan was het allang geknapt. Het omvat
tegenwoordig zoveel, dat je je afvraagt hoe ver je het begrip ‘kunst’
eigenlijk op kunt rekken… en waar het nog naar verwijst. Als (bijna)
alles kunst kan zijn, dan moet het kunstwerk zichzelf dus bewijzen!
En daar zit een uitdagende kant aan.

Blik op de toekomst
Rik ten Cate
Afsluiting conferentie

De verborgen eigenheid der dingen.

De conferentie vindt plaats in het Elizabeth Vreedehuis in Den
Haag aan de Riouwstraat 1, 2585 GP. Bereikbaar met tram 1,
halte Arie v/d Spuyweg. Telefonisch te bereiken op 070-3550039.

