Tussenruimte

De ruimte tussen ons waarin we tot verschijning
kunnen komen.

Een cursus in vier bijeenkomsten door:
Rolf Zeldenthuis, beeldend kunstenaar
Gert Siebes, sociaal kunstenaar

Beste lezer!
In het najaar en de winter wordt er een cursus van vier bijeenkomsten
georganiseerd over de menselijke tussenruimte.
Een cursus over de steeds weer unieke ruimte die er is tussen mensen als ze
elkaar ontmoeten.
De Zweedse schrijver H.Mankell beschrijft in een van zijn romans hoe een
vrouw wandelt in een bos: Ze ontdekt een onbekend en niet betreden pad.
“Waar het naartoe gaat weet ik niet.
Maar er is niets zo verleidelijk, zo magisch, als voor het eerst een nieuw pad in te
slaan.
Ik hoop nog steeds dat ik het eens in mijn leven mag meemaken dat ik over een
pad loop dat uiteindelijk een kunstwerk zal blijken te zijn, een pad zonder doel,
een pad dat alleen geschapen is om te bestaan.”.
Wij nodigen je uit voor deze cursus waarbij we paden gaan verkennen in de
ruimte tussen mensen en het veld van de menselijke ontmoeting binnengaan.
In de achter ons liggende tijden namen de mensen meer waar dan alleen de
zintuigelijke indrukken. Dit beeldend vermogen, ook bij het beschouwen van
een menselijke ontmoeting werd veel sterker ervaren dan tegenwoordig.
Het huidige rationele en analytische denken is vaak een belemmering om de
beelden, die in de ziel oplichten bij een bepaalde ervaring, te kunnen toelaten.
Aan de hand van de beeldende kunst, waaronder dia- en video- presentaties,
maar ook vanuit andere wegen in de kunst, gaan we in de vier bijeenkomsten
in op de actuele betekenis van de menselijke tussenruimte.
Met elkaar richten we onze aandacht op hoe deze ruimte in ons tot
verschijning komt. En plaatsen we dit gebied van ontmoeting tussen het
verleden en de toekomst, zowel in ons zelf als binnen de ontwikkeling van de
mensheid.
Net als ons zelfbewustzijn, is ook het vermogen om het beeldkarakter van wat
aan ons verschijnt te kunnen ervaren, in de loop van de ontwikkeling van de
mensheid veranderd.
Het vermogen om onszelf als zelfstandig en op zichzelf geplaatst individu te
ervaren is relatief nieuw en hangt samen met de ontwikkelingsfase in de
mensheidsontwikkeling die door R. Steiner beschreven is als de
bewustzijnsziel. Een karakteristiek hiervan is ons vermogen om zelfstandig na
te denken en gedachten te vormen.

In samenhang met het vermogen om een eigen unieke ruimte in te nemen kan
het gevoel worden oproepen dat de ruimte tussen het ik en de ander
onoverbrugbaar lijkt.
Zo bezien, staan we wanneer we een ander ontmoeten, allebei met ons IK aan
de rand van een ruimte tussen ons in.
Welke dynamiek kent deze tussenruimte?
Hoe verhoudt het eigene zich tot het eigene van de ander?
Hoe ervaren we ruimte en tijd als we een ander ontmoeten?
Vragen die we in vier bijeenkomsten willen onderzoeken.
De eerste bijeenkomst staat in het teken van het beeldkarakter van de
menselijke tussenruimte. Aan de hand van beelden gaan we ons verdiepen in
de oerpolariteiten van de mensheidsontwikkeling waarbij er onderzocht
wordt hoe de polariteiten zich verhouden tot wat zich daartussen bevindt: het
middengebied.

De tweede bijeenkomst gaan we onderzoeken welke stappen er gezet kunnen
worden vanuit een betrokkenheid en interesse in vrijheid om dit scheppende
midden binnen te gaan. Nabijheid is hier het sleutelwoord.
Een derde stap is het onderzoeken en ervaren van de betekenis van de
menselijke ontmoeting voor de eigen ontwikkeling en die van de ander.
De laatste bijeenkomst staat in het teken van de gemeenschap van mensen en
het scheppende midden dat in en door de gemeenschap kan worden
opgebouwd.
Door de hele cursus heen geven we aandacht aan het beeldkarakter aan wat
ons verschijnt. In oude, achter ons liggende tijden was het beeldende karakter
van mythen een bron van inzicht en een voedende stroom voor het denken.
Levende beelden in de ziel brachten inzicht in de grote samenhangen van de
mens met het universum. Nu worden mythen vaak beschreven als fantasie en
onwaarheid, terwijl de noodzaak naar een nieuwe bewuste verbinding met de
scheppingsverhalen en de ontwikkelingsweg van de mens en de mensheid
belangrijker is dan ooit.
Wellicht wordt de menselijke tussenruimte dan een ruimte waarin ieder als
scheppend wezen meebouwt en tot verschijning kan komen.
Je bent van harte uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.

Praktische informatie:
De cursus wordt gegeven op ‘de Verdieping’ van de Aardewerkplaats Amiel
Windheuvelstraat 3, 6971 JV Voorstonden.
Zie ook: www.aardewerkplaats.nl
Data: 4 november-25 november-9 december 2022, 6 januari 2023
Tijd: 16.00 tot 21.30 uur
Kosten: 400 euro. Inclusief BTW
De aanmelding is definitief door overmaking van (een deel) het cursusgeld op
rek.nr. NL36 ASNB 0772 9269 72 tnv G.A.Siebes
Gespreide betaling is mogelijk.
De kosten zijn inclusief thee/koffie/sap, stencils en overige cursusmaterialen.
Zelf een lunchpakket voor de avondmaaltijd meenemen.
Voor soep wordt gezorgd.
Voor opgave en alle vragen kan je contact opnemen met Gert Siebes of Rolf
Zeldenthuis via onderstaande mailadressen of telefoonnummers:
Rolf Zeldenthuis: tel: 06 47026430
mail: rolf@aardewerkplaats.nl
website: www.aardewerkplaats.nl/beeldwerkRZ/

Gert Siebes:

tel: 0623182426
mail: gertsiebes@planet.nl

Deze cursus wordt georganiseerd vanuit De Drempel,
Centrum voor zingeving en sociale kunst
www.dedrempel-zingeving.nl

