VIIT ALs EXPRESSIEVE KUNSTTHERAPIE
door Inge Evers bij Wolwerkplaats Moeder Aarde
Wat zich zal ontvouwen als
een volle, intensieve en boeiende eerste dag, begint met

Vilten is bij

Inge vooral
heel sensitief.
De

juiste

lichaamshouding

een voorstelrondje aan de hand
van een meegebrachte foto van
een dierbare, een fijne ijsbreker.
Daarna vertelt Inge aan de hand
van meegebrachte foto's en materiaal hoe ze tot het maken van

zijdepapier is gekomen en hoe het
proces in zijn werk gaat. Stofjes
gaan van hand tot hand. We krijgen foto's te zien van verschillende
methoden/ waarvan sommige wat
rupsvriendelijker zijn dan andere.

en attitude,
vanuít rust en
ontspanning.

Dan gaan we over op wat Inge
'Community Art' noemt. Met z'n
allen aan een grote tafel mogen
we nu zelf aan de slag om met
allerlei vezels, waaronder veel
zijde maar ook rendierhaar en
weerbarstige kokosdraden, vlas
en hennep, gezamenlijk een groot
werk makend. Er wordt in stilte
en harmonie gewerkt. Aan het
eind van de ochtend wordt het
door vitrage en behangplaksel
samengehouden werk in de zon
gehangen om te drogen.
Na een overheerlijke lunch doen
we het nog eens dunnetjes over,
We nemen weer plaats aan dezelfde grote tafel, maar dit keer
maken we zij aan zij allemaal een
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eigen werkstuk. We zijn vrij er
naar wens allerlei andere materialen bij te halen. Zo verschijnen er
bij de een vogelveertjes, de ander
gaat uitbundig met lontwol of met

woldraden aan de slag. Er wordt

geknipt, gestrooid. De wangen
worden rood, vestjes gaan uit.

En een paar uur later hangt alles
weer te drogen.
Fijn is het dan om met z'n allen
weer rond de andere tafel te gaan
zitten. We doen een verkwikkende
kleurenmeditatie, praten wat
na en delen de verse ideeën die
tijdens het werken zijn komen opborrelen. Tenslotte laat Inge met
groot enthousiasme zien hoe ze is
gegrepen door het prikken met de
'felting tool' en 'felting mat' van
Clover. Prachtige voorbeelden van
wat ze hiermee heeft gemaakt,
worden doorgegeven, betast en
bewonderd. Een inspiratie en vrijgevigheid om stil van te worden.

Op zaterdag beg in nen we

de

dag vol aandacht, we delen met
elkaar de zin die ons het meest
aanspreekt in de tekst van de engelkaart (uit het boek: 50 engelen
voor je ziel van Anselm Grun), die
we gisteren kregen. De engel van
levenslust, licht, wijsheid, inspiratie, vriendschap, hoop, rust, integratie en de feestengel hebben allemaal bijzondere boodschappen
doorgegeven die ons diep raken.
Het grote zijdepapier wat we de
eerste dag gezamenlijk gemaakt
hebben is nu droog. Voorzichtig
pellen we samen de tere lap van
haar vitrage ondergrond. Wie wil
mag even op tafel gaan liggen en
voelen hoe het is om onder de

wapperende zijdepapieren doek te
liggen. We knippen het daarna in
10 stukken , zodat ieder haar deel
krijgt.

Vilten is bij Inge vooral heel sensitief, De juiste lichaamshouding en
attitude, vanuit rust en ontspanning, Velen van ons ontdekken
vandaag voor het eerst de 'massagetechniek' waarbij we enkel
onze handen heel licht op en neer
bewegen.

's Middags gaan we vol inspiratie
aan de slag met onze eigen 'bleep'.
We verzamelen eerst allerlei stofjes en wolletjes en dan slaan we
driftig aan het experimenteren.
Later op de middag halen we ons
eigen zijdepapier van de lijn en
kijken bij elkaar naar de mooie
transparante creaties. Ze druk-

ken allen een essentie van onze
ziel uit, de behoeftes, de pÍjn, de
schaduw, We kunnen in dialoog
gaan met ons werk. Als we er aan
toe zijn kan ons onthuld worden
wat we gemaakt hebben en kunnen we er innerlijk door groeien.
Inge maakt dit beeldend duidelijk aan de hand van eigen werk
en ideeën/symbolen van Michael
Murphy.
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En dan is het al zondag. Aan de
hand van een object mochten we
beschrijven waarom juist dat object voor ons zoveel waarde had.
Het is een prima manier om even

in ieders leven te kijken,

onze

diepste gevoelens te uiten, onze
motivatie uit te spreken, alles is
mogelijk, alles is goed!
Mooi om te luisteren en aandacht
te krijgen, in alle rust en al zijn
verscheidenheid.

Hoe goed als

je in het
"spelen" met

materialen en
vormgeven
zo alle angst
mag loslaten

Een gezellige tafel met heerlij ke lu nch verbonden onze
werkzaamheden van de dag en
's middags was het tijd voor een
presentatie van ieders werk.
In de middag maakt ieder een
voorstelling met de gemaakte

werkstukken, de gebruikte materialen in een verbonden sfeer. We
maken een gezamenlijk rondje

langs ons werk en ook hier weer
de openheid dat alles mogelijk is,
alles goed, alles heeft en vindt zijn
plekje, stoffen, vezels, wol, alles
kan en mag verbonden worden
dankzij droog- en natvilttechnieken, ieder z'n intuïtie volgend.
Opvallend hoe mooi ieder werkstuk zo wordt "in harmonie", "als
op muziek", guà kleurstelling en
vormgeving perfect!
Hoe goed als je in het "spelen"
met materialen en vormgeven zo
alle angst mag loslaten en ieder
op zijn wijze iets moois, helemaal
nieuws mag scheppenl
Alles vloeide ineen, de woorden
die uitgesproken werden mochten hun plekje vinden te midden
en naast ons werk. Op magische
wijze komen zo innerlijk en uiterlijk, binnen en buitenkant bij

en ieder op

zijn wijze
iets moois,

helemaal nieuws
mag scheppen!

elkaar. Aan 3 dagen genieten van
samenzijn, samenwerken, delen,
leren, spelen kwam zo een eind.

Maar ook.... het begin van een
nieuwe etappe, verrijkt door de
ontmoeting met Inge, Annemie,
Aaf, Ingrid, Maria, Marion, Monique, Jacinta, Mira en Carla.

Tekst: Ingrid Gans, Jacinta
Kogelman, Carla de Ruiter
Foto's: Annemie Koenen
www.wvevers.dds. n I
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