Belevingsruimte
Tussen Hemelvaart en Pinksteren mag ik voor het Feest van de Geest in uw
prachtige kerk exposeren, een hele eer!
Ik zal me kort voorstellen: mijn naam is Karin Elema. Met mijn man Bas en zoons
Thijs en Boas woon ik in Anloo, waar ik onder andere actief ben in de - ook heel
mooie - Magnuskerk.
Een belangrijke rode draad in mijn werk als architect en kunstenaar is
‘belevingsruimte’. Bij wat ik maak, zoek ik naar een ruimtelijke ervaring, die je via
meerdere zintuigen tegelijk raakt en betrekt. Ik onderzoek wat een ruimte met je
aandacht doet, hoe die je blikken en bewegingen stuurt, je misschien zelfs blij kan
maken…
Twee installaties rondom zorgeloosheid
Het thema van het Feest van de Geest is deze keer ‘levensadem’. Het is iets wat je
iedere keer opnieuw krijgt, net zoals je bij het ademhalen telkens opnieuw verse
lucht krijgt. Je hoeft er niets voor te doen; je hoeft het alleen maar te ontvangen.
Maar is dat wel zo gemakkelijk? Bij mijzelf staan bezorgdheid en me te druk maken
over van alles en nog wat, regelmatig in de weg om dat zo te kunnen ervaren. De
media bombarderen ons dagelijks met alarmerende berichten. Veel mensen gaan
onderuit door de prestatiemaatschappij waarin we leven. Toch is er ook veel moois
in de wereld, als je er oog voor hebt. Zodoende heb ik ‘zorgeloosheid’ gekozen als
vertrekpunt voor twee installaties voor de Bonifatiuskerk.
Zorgeloosheid als ruimte
De eerste, in het koor van de kerk, is mede geïnspireerd op een gedichtje:
hoe
als je je
met zorgeloosheid
kon omringen
en dat dat
je ruimte
was
Het sluit aan bij mijn zoektocht naar hoe een ruimte met je aandacht speelt. Kun je
een ruimte maken, die je afschermt van wat je benauwt, die je aandacht vestigt op
wat positief en de moeite waard is? Een plek waar je je even onderdompelt in een
heel andere sfeer? Het wordt een installatie die lichtheid, kleur en ruimte uitdrukt.
Bidkapel van zorgeloosheid
Het andere werk komt buiten te staan. De titel is ‘Bidkapel van zorgeloosheid’. Het
wordt een licht en luchtig bouwwerkje voor pelgrims en andere passanten langs het
Jacobspad. De vorm is in grote lijnen al voorbereid, maar de verdere invulling

ontstaat op Hemelvaartsdag ter plekke door er samen aan te werken. De
‘bouwmaterialen’ zijn restjes breiwol én uw eigen ideeën over zorgeloosheid. Ook
het proces van iets maken zonder precies te weten waar het op uitloopt, heeft met
zorgeloosheid te maken.
Wie wil helpen?
Voor de opbouw van beide werken zou ik graag wat helpende handen hebben!
Maandag 7 tot en met woensdag 9 mei ben ik in de kerk voor de opbouw van de
kunstwerken. Dus, als u tijd en zin hebt om mee te helpen, laat het even weten
(karin@maak-iets-moois-mee.nl).
In ieder geval tot ziens op Hemelvaartsdag!
Karin Elema

