Geertje A. Goede, Apeldoorn
Terug van ruim vijf jaar wonen en werken in Midden Oosten is het nu tijd voor het
exposeren van de werken die ik tijdens mijn verblijf in Abu Dhabi (VAE) heb
gemaakt.
Nadat ik in 2013 de opleiding Genezend Tekenen Kolam in Zutphen gevolgd heb,
ben ik gestart met het geven van Holisi2sche kunstlessen. Door het maken van kunst
probeer ik op zoek te gaan naar de Verbinding tussen verschillende culturen.
Dot pain2ngs on canvas
Deze schilderijen ontstaan door acrylverf met een
sateprikker stip-voor-stip op canvas aan te brengen. Deze
stiptechniek is een oude techniek van de aboriginals uit
Australië die daarmee de dreamtime stories vast leggen.
In Nederland zie je de stiptechniek terugkomen op stoffen
voor de klederdracht uit Staphorst en het aardewerk uit
Makkum.
Mijn schilderijen verbeelden de verhalen achter de
verschillende culturen die mij inspireren. Ik heb mijn
droomverhalen uitgestippeld op het doek.
Tekeningen Islami2sche Geometrie
Het uitgangspunt van deze techniek is een Islamistisch
geometrisch patroon die te vinden zijn in verschillende
Moskeeën.
Ik maak gebruik van kleurpotlood, fineliners en
uitsnijdingen om tot een eigen beeldverhaal te komen.
Als achtergrond worden beelden uit tijdschriften en foto’s
uit diverse landen geplakt.

Mandala
Het tekenen van een mandala is contact maken met je
eigen Kern en is van grote waarde voor het creeëren van
een moment van rust in je dagelijks leven.
In de boeddhistische kloosters maken monniken
mandala’s om te mediteren. Indianen leggen het
medicijnwiel en binnen de christelijke traditie zien we de
mandala terug in de vorm van prachtige Rozetramen in
kerken en kathedralen.
Met het tekenen van een Mandala creeër je iets nieuws.
Het is de geboorte van jouw creatie op papier. Het maken
van iets nieuws is jezelf steeds opnieuw ontdekken. Met
de geboorte van jouw creatie blijf je jezelf verwonderen en blij maken.

“Atelier TekenWijs”
Is nu de plek waar ik Holistische Kunstlessen geef aan kleine groepen. Holistisch wil
zeggen dat ik tijdens de lessen altijd Hoofd, Hart en Handen zal aanspreken. Ik
vertrouw erop dat ieder mens over een zelfhelend vermogen beschikt. Die Bron gaan
we opsporen, afstoffen en inzetten. Dit probeer ik te bereiken door het overdragen
van kennis over het onderwerp (=Hoofd), naar binnen keren d.m.v. bijvoorbeeld een
visualisatie/meditatie oefening (= Hart) en een passende teken- en/of
schilderopdracht (=Handen).
In BEELD komt dan datgene wat zich bewust en onbewust afspeelt in onszelf.
Hiervoor maken wij gebruik van al onze zintuigen en wordt de HELE Mens
aangesproken.
Naast het organiseren van Kunstlessen verzorg ik ook lessen/workshops op locatie
op aanvraag.

Voor informa2e:
bel 06-23599490 of stuur een mail naar
geertje.goede@upcmail.nl

