
MENSENZIEL EN WERELDZIEL 

Expositie Irene van der Laag  
van Pasen tot Hemelvaartsdag 

“Kleur is de ziel van de natuur, en van de hele kosmos, 
En we nemen deel aan deze ziel wanneer we de kleuren meebeleven” 
Uit R.Steiner: ‘Het wezen van de kleuren’ 

Irene: 
“En hoe doe je dat dan? 
Hoe vind ik de verbinding met de kosmos?  
Hoe vind ik de verbinding met mijn eigen ziel? 
En kan ik mij zó met mijn ziel verbinden dat de  
Kosmische ziel zich daarin kan uitspreken?” 

Wat leeft er in mijn ziel? 
Kan ik dat vormgeven? 
Wat gebeurt er dan?”  

Irene kiest, om uitdrukking te geven aan wat leeft in haar ziel, voor verschillende materialen: 
krijt, aquarelverf, acylverf, ook dennen-as, of zelfgemaakte pigmenten zoals het groene 
Malachiet en fijngewreven houtskool. Die verschillende materialen geven toegang tot telkens 
andere gebieden. Waarheen leid je het duister; waarheen het rood? Wat ontmoet je daar? 
Zo reist ze door de leegte van het zwart naar een alles dragende vaderwereld, en ontmoet ze in 
het Malachiet-groen een wereld van ‘stromende liefde’.  
Teksten en spreuken bij de tentoonstelling zijn niet het uitgangspunt maar ontstaan tijdens het 
werk of vindt ze achteraf als een herkenning. 
En kun je je nu als kijker zó verbinden met een schilderij dat je de wereld die zich daarin 
uitspreekt kunt gaan ervaren? Dat oefenen we op de middag Kunst-Kijken. 

Expositie:  van Pasen 17 april t/m Hemelvaartsdag 26 mei 2022 
Opening:  zondag 8 mei om 11.45 uur door Wilma Bos en Irene, opgeven bij:                
  laurienvdldv@live.nl 
Bezoek:  mogelijk op woensdagen om 11.00 uur en op zondagen om 11.30 uur. 
Kunst-Kijken: op Hemelvaartsdag 26 mei van 11.45- 13.30 uur, in samenwerking met de               
  Sectie Beeldende Kunsten van de AViN, opgeven bij:                      
  irene.vanderlaag@planet.nl      we vragen een vrijwillige bijdrage voor de kerk. 

Afbeelding: ‘Over de Drempel’ - acrylverf - 2013 
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