
Beeldend kunstenaar Hanne Post Uiterweer-van der Meulen maakt schilderijen die je raken. Met precieze en vakmanschap brengt ze iets over van een andere werkelijkheid. Subtiel, maar ook met 
een krachtige lijnvoering laat ze je een andere wereld ontdekken. Zo vergaat het mij als ik naar haar schilderijen kijk. De natuurlijk ogende diepe kleuren spelen hierbij een belangrijke rol.
Zelf zegt Hanne dat haar leidmotief is ‘het vinden van evenwicht’. Dat interpreteer ik als een natuurlijk evenwicht tussen mens, natuur en het bovennatuurlijke. Een essentieel evenwicht dat juist in 
deze tijd nodig is om te koesteren.
De vormtaal beweegt zich tussen abstract en organisch. De invulling van de inhoud ligt bij de beschouwer zelf. Haar thema’s zijn landschap, natuur, portret en symboliek.
Ze schildert op doek op groot en klein formaat met olieverf, acryl en aquarel.                        30 mei 2022 Jan Franssen
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         Werk    Visie

Met kunst bezig zijn is een manier van leven, bij mij op latere 
leeftijd ontstaan en doordrongen van de ervaring die er aan 
vooraf is gegaan. Het gaat niet alleen om het eindprodukt, het 
ontstaan van het kunstwerk, het proces wat er aan vooraf gaat 
is net zo belangrijk. 

In het proces ga ik een verbinding aan met wat er is: het ma-
teriaal, de toevallige omstandigheden, mijn gevoel en denken, 
maar vooral de handeling. Het is een bewegend proces waarin 
ik veel vreugde en vrijheid tegenkom. 

Onafhankelijk van mijn proces zal het schilderij een andere 
werking op de toeschouwer hebben. Ik hoop dat het werk in 
bedrijven en bij de mensen thuis ook een levende funktie kan 
hebben; dat het zeggingskracht heeft, kan stimuleren tot eigen 
creativiteit en inspiratie. 

Net zoals Joseph Beuys geloof ik dat ieder mens kunstzinnige 
kwaliteiten in zichzelf kan herkennen en dat dit doorwerkt in 
een ander levensgebied.

Mijn visie op de kunst die ik wil scheppen is gevormd door 
antroposofie en een Zijnsgeorienteerde training, die ik volgde. 
Daarnaast speelt de rijke ervaring die ik heb als verpleegkundige 
in de ouderenzorg, net als het leven met kinderen en kleinkin-
deren een voortdurende inspiratiebron is


