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een tekên oefêning waaíaan
iêdere bezoekêr mes kan doen.
Helene: " Eên kunstenaar heeft
de maatsd||pÍ zoveel meeí
te bieden dan allsen zijn in gêld
tê vsrtalen kunst. FlÍ hsêft êen
z€er grote aandacht voor zijn
ondeMerpen, hij is in staat
processen te onderscheidên
en vorm te geven. we wagên
ons wel eens af hoe het met
de kunston is gesteld, vooral
in dezê tijd van rêcessie, maar

Het is onlangs verschen€n, en zal bêslist een
onderdeelvan de lezing zijn. Ook kunstenaars
als Paul Klee en Frans Marc vindt zij intêressant.
Haar lezing zal gaan over de constatering dat
kunstenaars vêel mêer te bied€n hebben dan
alleen hun kunsl. Zjj beg€leidt ruim dertig jaar
innedijke ontwikkelingsprocessen middets de
schilderkunst en leidt dagcursuss€n in divercê
musea, als ook kunstr€izen.

Hélène Jansen
De kunstenaar

heeft veel meer
te bieden dan

alleen zijn

schilderijen ook een
inteaossante lezing houdt.
Zii wordt gelhspire€rd

door kunstenaars die
êên innerlijke beleving
belangÍjk vinden. We
kom€n dan terecht bij
Wassily Kandinslq over
wie zij samen mêt Loucas
van de Berg eon boek
heeft geschreven, getiteld
Kandinsky en hêt op
bloeien van de vrije geest.

voorgelezen en lezing€n gehouden, Wê belichten
nader HélèneJansen die naast hettonen van

kunst.
r is in Ootmarsum meer te beleven dan
alleen hêt bekijken van kunst. Ootmarsum
wilzich brêder presenteren en op bepaalde
plekken op dê Pleinen worden gêdichten

Credo
Haar credo is 'Wat wÍ an hêt lêven soms nodig
hebben, is iemand die ons êr toe brengt te dosn
waar toe wij in staat zÍn, dit is €ên uitspraak van
de Amedkaansê filosooí Ralph Aldo EmeBon.
Haar lezing kan dan ook zo maar veranderen in

ik kom dan bijd€ kunstênaar terecht. Hijoízij
heeft zov6êl meer aan de maatschappij te bi€dên
dan wijdenken. lk wildat graag benadrukken,
de kunstênaar heeÍt ons veel te vertellen, lk ga
dat behandelen in min lezing en ik hoop dat ik
de aanwêzige kunsienaars ook een hart ondeÍ
riem kan st€ken. We moeten mêt zijn atten nieuwe
wegen bêwandelen om de n€gatieve gedachtên te
veranderen die de recessie ons g€€ft.

KANtlINSKY
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" Een kunstenaar heeft

de maatschappij zoveel

meer te bieden dan

alleen zijn in geld te

vertalen kunst."

Sommige worden angstig van verandêringen terwijl
iksteldat het interessant ên uitdagend is nieuwe
wegen te bewandelen

Hélène Jansen van Bavel noemt zichzelí
'medewerkster' bij het ontstaan van haar
kunstwêrkên. [,4êdilalie, een openstaan voor
'wat komen wil'en concentratie zijn voor haar
onlosmakêlijk verbonden mei schilderen,
Hélène Jansen is geboren in maart 1950
te [4aastricht. Ze is vanaí haartwintigste
jaarwerkaam in het basisondeMijs sn
vanaf haar dertigste als kunstdocenie in het
beroepsonderwijs. Ze volgdê onderandere de
Academie voor Kunsttherapie "De Wervel" jn

Z€ist en vanaf 1984 de schild€Ísopleiding van de
Zwitserse kunstenaar Hans Hermann. Sindsdien
begeleidt zij schildersgroepen in haar atelier
Vooral bewust ên liefdêvol handêlsn in
kunstzinnige píocessen staat tijdens haar lessen ln
hêt centrum van de aandacht..-. U weet dus wat u
te wachten staat: €Ên totaal beleving van de kunst!
Doê êltijdens dê Kunsldagen in Ootmarsum uw


