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Hélène
Jansen
Dekunstenaar
heeftveelmeer
te biedendan
alleenzijn
kunst.
r is in Ootmarsum
meerte belevendan
alleenhêt bekijkenvan kunst.Ootmarsum
wilzichbrêderpresenteren
en op bepaalde
plekkenop dê Pleinen
wordengêdichten
voorgelezen
gehouden,
en lezing€n
Wê belichten
naderHélèneJansen
die naasthettonenvan
schilderijen
ook een
inteaossante
lezinghoudt.
Zii wordt gelhspire€rd
doorkunstenaars
die
êêninnerlijke
beleving
belangÍjkvinden.We
kom€ndan terecht bij
WassilyKandinslqover
wie zij samenmêt Loucas
van de Bergeon boek
heeftgeschreven,getiteld
Kandinsky
en hêtop
bloeienvan de vrije geest.
Hetis onlangsverschen€n,
en zal bêslisteen
onderdeelvan
de lezingzijn.Ookkunstenaars
als PaulKleeen FransMarc vindt zij intêressant.
Haarlezingzal gaan overde constateringdat
kunstenaarsvêel mêerte bied€nhebbendan
alleenhunkunsl.Zjj beg€leidt
ruimdertigjaar
innedijke
ontwikkelingsprocessen
middetsde
schilderkunst
en leidtdagcursuss€n
in divercê
musea,alsook kunstr€izen.

Credo
Haarcredo is 'Wat wÍ anhêt lêvensoms nodig
hebben,is iemanddieonsêr toe brengtte dosn
waartoe wij in staat zÍn, dit is €ên uitspraakvan
de Amedkaansê
filosooíRalphAldoEmeBon.
Haarlezingkan dan ook zo maarveranderenin
eentekên oefêningwaaíaan
iêderebezoekêr
meskandoen.
Helene:" Eên kunstenaarheeft
de maatsd||pÍ zoveelmeeí
te biedendanallsenzijnin gêld
tê vsrtalenkunst. FlÍ hsêft êen
z€ergroteaandachtvoor zijn
ondeMerpen,hij is in staat
processente onderscheidên
en vorm te geven.we wagên
ons wel eensaf hoe het met
de kunstonis gesteld,vooral
in dezêtijd van rêcessie,maar
ik kom danbijd€ kunstênaar
terecht.Hijoízij
heeft zov6êlmeeraan de maatschappijte bi€dên
danwijdenken.lk wildat graagbenadrukken,
de kunstênaarheeÍt ons veel te vertellen,lk ga
dat behandelen
in min lezingen ik hoopdat ik
de aanwêzige
kunsienaars
ookeenhartondeÍ
riemkanst€ken.Wemoetenmêtzijnattennieuwe
wegenbêwandelen
gedachtên
om de n€gatieve
te
veranderendie de recessieons g€€ft.
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" Eenkunstenaar
heeft
de maatschappij
zoveel
meerte biedendan
alleen
zijningeldte
vertalen
kunst."

terwijl
Sommigewordenangstigvanverandêringen
iksteldat het interessant
ên uitdagend
is nieuwe
wegente bewandelen

HélèneJansenvanBavelnoemtzichzelí
'medewerkster'bij het ontstaanvan haar
kunstwêrkên.
[,4êdilalie,
eenopenstaan
voor
'watkomenwil'enconcentratie
zijnvoorhaar
onlosmakêlijk
verbonden
meischilderen,
geboren
HélèneJansenis
in maart1950
te [4aastricht.
Ze is vanaíhaartwintigste
jaarwerkaamin hetbasisondeMijs
sn
vanafhaardertigsteals kunstdocenie
in het
beroepsonderwijs.
Ze volgdêonderandere
de
"DeWervel"jn
AcademievoorKunsttherapie
Z€isten vanaf1984de schild€Ísopleiding
vande
Zwitsersekunstenaar
HansHermann.
Sindsdien
begeleidt
zij schildersgroepen
in haaratelier
Vooralbewustên liefdêvolhandêlsnin
píocessen
kunstzinnige
staattijdenshaarlessenln
hêt centrumvande aandacht..-.
U weetduswat u
te wachtenstaat:€Êntotaalbeleving
vande kunst!
Doêêltijdensdê Kunsldagen
in Ootmarsum
uw
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