AMEG Kunst - en natuurretraite Limburg 9-13 oktober 2017
Ontwikkelen van vrije waarneming en het volgen van een
kunstzinnig proces aan de hand van oefeningen
van de kunstenaars Wassily Kandinsky en Joseph Beuys.
Carréboerderij Kloosterhof in de bossen van het Limburgse plaatsje Haelen.
o.l.v. Drs. Loucas van den Berg
Al mijn kunst gaat over de menselijke vrijheid - Joseph Beuys
Kunst is waarnemen en bewustzijn - Wassily Kandinsky

De mens is vrij, vrij werkelijk, werkelijk vrij. Zacht en hard, groots en nietig, links
en rechts. Liefde en dood, diep in en gestrekt uit, goud en slakkenbruin. Alles roert
zich. De gekste dingen komen tevoorschijn. Heffen zich op, verenigen zich. Stilte en
geluid, liefde en dood, hemel en aarde, evenals grote en kleine planten die spelen op
de wind. - uit ‘De mens is vrij’ van Loucas van den Berg

Waar gaat deze AMEG kunst- en natuurretraite over?
We gaan vrij leren waarnemen en creëren. Niet vanuit een bekende vorm of een
idee, maar vanuit loslaten, vanuit niets. We laten ons inspireren door de
schitterende omgeving van het Limburgse beeklandschap met zijn
hoogteverschillen, droge en natte plaatsen, kapellen, kastelen en niemandsland.
Zo komen we langzaam maar zeker in een anders denken en kijken, een ruimte
in ons hoofd. Dit proces wordt ondersteund door de kunstzinnige oefeningen van
de kunstenaars Wassily Kandinsky en Joseph Beuys. De kunst- en natuurretraite
heeft de volgende structuur:
1.Waarnemings- en creatieve oefeningen. Loucas van den Berg werkt met
meditaties en creatieve oefeningen zoals de kunstenaars Wassily Kandinsky
(1866-1944) en Joseph Beuys (1921-1986) beschreven hebben. Ze leefden in
een verschillend tijdperk maar werkten beiden vanuit een innerlijke noodzaak,
een innerlijk luisteren. Kandinsky wordt gezien als de schilder die het eerste
abstracte beeld maakte in 1909. Hij schreef het boek Spiritualiteit en abstractie in
de kunst (1910) en maakte klankgedichten die door de Dadaïsten in 1916
werden geprezen en voorgedragen in café Voltaire in Zürich. Joseph Beuys is
geïnspireerd door de expressieve stijl van Kandinsky die van binnenuit komt.
Zijn leven is raadselachtig en omgeven door mythen. Zo zou hij in WOII zijn
neergeschoten en gered door Tartaren die hem in vet en vilt zouden hebben
gewikkeld. Dit werden later belangrijke materialen voor hem. Hij werkte niet
met verf maar met braunkreuz; ijzerchloride, hazenbloed, chocolade, aarde. Zijn
performances met vilt, vet en dieren zoals de dode haas en de coyote maakten
hem bekend bij een groter publiek. Dieren zoals hert, haas, eland, zwaan die hij
in het landschap van Kleve terugvond spelen een belangrijke rol in zijn
tekenwerk. Beide kunstenaars stelden het kunstonderwijs ter discussie. Het ging
wat hen betreft te veel over de vorm en te weinig over de innerlijke houding van
de persoon zelf.
Loucas van den Berg heeft over beide kunstenaars geschreven in zijn boek
Kandinsky en het opbloeien van de vrije geest. De visie, oefeningen en meditaties
van een spiritueel schilder (2010). Loucas beschrijft hierin oefeningen waarin we
leren om te gaan met niet creatief zijn, met tegenstrijdigheden in ons, met zwart
en wit, loskomen van de vorm, aandacht te hebben voor wat is, vrij te kunnen
bewegen en geen oordelen te hebben. Zo komen we in een kunstzinnig proces. In
dit proces kan alles als materiaal gebruikt worden. Een dagboekfragment,
plaatselijke natuurvormen, beweging, foto’s, teken- en verfspullen, objecten.
Het is niet nodig om een getrainde kunstzinnige achtergrond te hebben. Joseph
Beuys zei hierover: ieder mens is een kunstenaar. Dat betekent ieder mens heeft
wel een vonk en kan creatief gemaakt worden in zijn gedachten en handelingen.
Hij hoeft geen kunstenaar te zijn in de gebruikelijke zin van het woord. Maar hij
kan zijn leven wel beweging geven, oude inhouden omvormen, van zijn plek
afkomen en zijn blik verruimen. Hij kan eenvoudig een ander helpen, een tijdje
voor zich uitstaren en het geheel van de dingen zien, doordringen in zijn oude
overtuigingen en zien wat hem of haar tegenhoudt. Hij kan zichzelf steeds
opnieuw uitvinden zonder het van de daken te schreeuwen.

Hij kan transformeren, loslaten, dingen achter zich laten, hij kan zich uit een
vastgeroest leven werken, zonder illusies of valse verlangens maar van moment
tot moment aandachtig en open zichzelf leren volgen en bevragen.
Wanneer je een heldere gedachte hebt geeft dat energie. Maar wanneer je vast
zit, niet creatief bent of amper in beweging kan komen raak je gefrustreerd, stil,
boos of ziet het maar lijdzaam aan. Niet creatieve gedachten en handelingen
worden nooit creatief gebruikt. Ze bevatten veel potentie maar hoe haal je die
eruit, hoe maak je die vrij? Daar brengt deze retraite ook verandering in. Loucas
werkt met de veertien punten van niet creatief zijn zoals hij die ontwikkeld heeft
aan het Bauhaus in Dessau, waar de AMEG eerder retraites gaf in de lijn van de
kunstenaar Kandinsky.
2. Verhalen vertellen en impressies schrijven. Loucas vertelt in deze retraite
verhalen en dromen naar aanleiding van ontmoetingen, waarnemingen en
werken in de lijn van Joseph Beuys. Joseph Beuys wilde schrijver worden zo
schreef zijn vrouw Eva na zijn dood. Zij verzamelde flarden teksten, brieven,
gedachten op papiertjes, kaarten en kunstwerken. Beuys zocht naar de vrije
mens die zijn eigen leven zin kon geven. Hij zei ‘Al het menselijke leven worstelt
om vrijheid te bereiken. Liefde komt pas als er vrijheid is.’
Loucas zal deze week ook iedere dag een verhaal lezen dat hij geschreven heeft
naar aanleiding van het werken met en kijken naar de experimenten, tekeningen,
reizen en gedachten van Joseph Beuys. Het dient als vrij thema van de dag. Het is
bekend dat zowel de kunstenaars Kandinsky als Beuys grote schrijvers en
dichters waren die zich graag van het woord bedienden om anderen te
inspireren als ook de processen die zich afspeelden in hun hoofd en hart vorm te
geven. Beiden vochten met een omgeving die uit was op conflict en oorlog. Ze
bleven op hun post, gingen niet weg van de wereld maar gaven hoop door het
voorbeeld te leven. Daar waar de wereld in stukken uiteenviel maakten zij in hun
kunst een verbinding tussen alle delen. Zij schroomden niet dit te benoemen: hoe
om te gaan met polariteiten in onszelf, hoe individu en mens te blijven in tijden
van oorlog, hoe een nieuw verhaal te vertellen zonder om te komen in de angst
van een tijd, de moraal van de politiek en de macht? Steeds opnieuw beginnen
werd hun kenmerk. Er is eerst niets, een verhaal, een verlangen en een
onderzoek alleen, dan een omvorming en dan een nieuwe integratie. Zo verloopt
iedere rite de passage, iedere inwijding, iedere herwaardering en transformatie.
Dit vinden we terug in alle culturen en alle tijden. We gaan zelf ook een
impressie schrijven van een merkpunt in ons leven. Loucas zal vertellen over het
lange gedicht dat hij schreef naar aanleiding van het kijken in de messingspiegels
van de opstelling Palazzo Regale van Joseph Beuys met de titel De mens is vrij.
Een ander verhaal gaat over het thema Laat je wonden zien; over hoe pijn en
conflict naar aanleiding van een kunstwerk van Beuys omgevormd kunnen
worden naar hoop en verlangen.
3. Een kunstzinnig proces ingaan. We raken deze week vertrouwd met het
doen, het in beweging komen en leren hoe hierin te groeien en erbij te blijven.
Een kunstzinnig proces kan beginnen met een schok, een inzicht, een pijn of een
verlangen. Het kan ontstaan door een gedicht, een landschap, een ontmoeting,

een droom, een herinnering, een geur, een reis, een verwondering, een leeg
moment. De volgende stap is het nemen van materiaal, wat dan ook en niet
gecontroleerd vanuit die eerste vonk gaan werken. Het hoeft niet naar een vorm
te gaan. Het gaat om het experiment dat je mag gebruiken. Na verloop van tijd
heb je iets tegenover je. Hier kun je naar gaan kijken en mee in gesprek gaan. Dan
ontstaat de volgende stap, de fase van de compositie. Om je op gang te helpen
laat Loucas in woord en beeld een voorbeeld zien van een kunstzinnig proces
met de titel De doodshoofdbij; een kunstzinnig proces van dood naar leven, naar
aanleiding van een droom over de tekeningen van Joseph Beuys.
Durf je direct en persoonlijk, helder en mistig te zijn? Ook dat is een bron van
kracht. Hier begint je authentiek zijn, je openheid om vrij waar te nemen, te
experimenteren, te luisteren en te creëren vanuit een lege bladzijde. Je leven van
hieruit betekenis geven is belangrijker dan het zoeken naar geluk - Loucas
4. Referenties uit eerdere kunstretraites
In deze kunstretraite kwam ik in contact met zoveel rust en schoonheid van de
natuur. Maar daar bleef het niet bij. Het kreeg effect op hoe ik met mezelf omga en
de verhalen die ik mezelf vertel. Ik heb hele nieuwe impressies geschreven en
tekeningen gemaakt - Peter Vlier
Ik kon geen warmte opbrengen voor mijn persoon en daardoor niet in beweging
komen. Dit is door de retraite van Loucas totaal veranderd. Ik ben door de
Kandinsky-oefeningen levendiger geworden vanuit een kern in mezelf - Jan Koers
De kunstretraite van Loucas heeft de gespletenheid tussen denken en doen in mij
tot rust gebracht - A. De Chastelet
Echt leren zijn en dit op geheel eigen wijze vormgeven, dat is wat ik geleerd heb in
de kunstzinnige oefeningen van Loucas - Willem Nijssen
Kernonderzoek en creatieve vormgeving leidt tot een diepere omgang met natuur
en mens - Suzanne Looimans

5. Kandinsky en Beuys over Kunst

Wassily Kandinsky over kunst: Een kunstwerk is een strijd van tonen, een
verloren evenwicht, vallende principes, onverwachte paukenslagen, grote vragen,
schijnbaar nutteloos streven, storm en donder, gebroken ketens, antithesen en
tegenstellingen. Dat is onze harmonie.
Joseph Beuys over kunst: Jezelf afschaffen door uit jezelf iets nieuws te maken
vraagt beweging en warmte. Ik moest iets doen wat mensen provoceert, iets
waarbij de mens zelf centraal staat, zijn vrijheid, hoe hij beweegt. Wetenschapper
was ik al eens geweest. Met kunst kon ik ze vragen stellen en laten nadenken over
zichzelf en hun relatie met andere mensen en werelden. We staan steeds losser van
oude culturen en oerkrachten, we luisteren niet meer naar de stilte. De mens kan
op eigen kracht de toekomst vormgeven, maar wat is het gezicht van de toekomst?
In al mijn tekeningen zit een transformatie waarin verleden, heden en toekomst
zijn opgenomen. Het zijn onderzoeken, experimenten.
6. Locatie en landschap. We werken op een locatie middenin de natuur waar
we de ruimte en mogelijkheden hebben om te creëren en stil te staan. De kunsten natuurretraite vindt plaats in de carréhoeve Kloosterhof naast een
eeuwenoud klooster in het Limburgse plaatsje Haelen. De hoeve biedt een
prachtige werk- en verblijfslocatie met luxe inrichting, badkamers en
slaapgelegenheden en een ruime stalvleugel. Het heeft een grote kapschuur
waaronder gewerkt kan worden. De Kloosterhof staat in het uitgestrekte
natuurgebied het Leudal. Het landschap laat oude grafheuvels zien, afgewisseld
met ruige stukken onbewerkt land, houtwallen, voormalige schapendriften,

kastelen en boerderijen, wind- en watermolens, kloosters, kerken en kapellen.
Door het landschap lopen meanderende beken met afwisselend droge en natte
gedeelten. Het landschap kenmerkt zich verder door hoogteverschillen.
Cursisten kunnen hun hart ophalen aan de vele wandelroutes in het gebied.

7. Inschrijven. Inschrijving gaat op volgorde via een inschrijfformulier en
betaling. De retraite is inclusief overnachtingen op 2-persoonskamers. Iedereen
is van harte welkom. Je hoeft geen kunstzinnige opleiding te hebben noch
kunstzinnige ervaring.
Overige informatie over kosten en concrete benodigdheden alsmede het
inschrijfformulier is op te vragen via info@ameg.nl. Voor maaltijden betaal je een
kleine vergoeding ter plekke. Er wordt ook gewandeld. Zorg voor goed
wandelschoeisel en passende kleding. We zullen buiten en binnen werken.
Tijdens de retraite werken we met de boeken van Loucas van den Berg te weten:
Kandinsky en het opbloeien van de vrije geest en De diepe vreugde van
manifestatie. Een leer- lees en wandelboek over bezieling. Beiden zijn via de AMEG
website www.ameg.nl te bestellen.
Wanneer dit je eerste kennismaking is met de AMEG is een consult ad 120 euro
met Loucas verplicht. In dit consult kijken we naar de essentie van waar je staat
in je leven, welke ontwikkeling je ingaat en hoe de retraite hierbij kan helpen.
Het is een dieptegesprek met een afstemming op je wens creatief te zijn, te
worden of verder uit te bouwen.

