‘VROLIJK GELOVEN’

Vanaf 7 oktober exposeert
kunstenares

Marieke Priem uit Bunschoten
haar schilderijen in de
Regenboogkerk Epe,
gebouw Antenne.
Te bezichtigen elke zondag na de ochtenddienst.
Een kopje koffie staat klaar. Ook te zien als er
activiteiten in gebouw Antenne zijn. Neem hiervoor
contact op met de koster, telefoon 0578- 613710.

“Vertel eens wat over jezelf”, vraag ik
Marieke Priem uit Bunschoten.
“Dagelijks is mijn kleine schetsboek mijn ‘houvast’.
Ik registreer daarin wat ik zie, vaak op een fantasievolle en humoristische wijze.Inspiratie en
thema’s haal ik uit alledaagse dingen die voor mij
in nauwe verbinding staan met de Schepper en
zijn prachtige schepping.”

Waarom heb je gekozen voor het thema
‘Vrolijk Geloven’?
“Iemand zag een keer voor het eerst mijn
schilderijen en spontaan bedacht hij deze titel.Een
grappig thema vond ik, omdat ik vanuit mijn
Christelijk Gereformeerde jeugd niet alleen maar
herinneringen had aan vrolijke gelovigen”.
“Het geloof maakt mij een ‘vreugdevol’ hart. In de
basis voel ik me een geborgen en geliefd mens.
Met God heb ik zo mijn gesprekjes (ook pittige) als
ik aan het schilderen ben. Ook al zijn er vragen
waar ik geen antwoord op krijg, ik voel wel de
‘Licht’ puntjes of ‘Liefde’ tekens van boven en misschien dat daarom mijn schilderen altijd weer
kleurrijk worden en iets van hoop uitademen”.

Hoe ging jouw creatieve ontwikkeling?
“Op de opleiding Docent Beeldende kunst en
Vormgeving kreeg ik les in o.a. portret- en
figuurschilderen, grafiek en fantasie. Na een aantal
jaren met plezier voor de klas te hebben gestaan
als lerares tekenen en handvaardigheid heb ik vele
jaren bij een zorginstelling voor verstandelijk
beperkten gewerkt. Daar maakte ik beeldend
materiaal, illustraties voor boeken, bladen en
trainingen. De schilderdagen met talentvolle
verstandelijk beperkten waren als het gaat om
‘onbevangenheid’ en ‘puurheid’ bijzonder
leerzaam”.
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lapjes stof, doop- en trouwkaarten. Kijk maar eens
op mijn site www.illustrada.nl ”, zegt Marieke met
bescheiden trots.

Heb je tot besluit nog een paar oneliners?
“Even denken”, om er tot besluit vijf te noemen:







Fantasie, daar had ik al jong plezier en last
van.
Wie fantasie heeft kan elke (saaie) werkelijkheid ontglippen.
Situaties met elkaar verbinden en een vertaling maken naar het schilderslinnen is
voor mij geen probleem.
Mixed Media en gemengde technieken zijn
heerlijk om te gebruiken.
Acrylverf, maar ook andere materialen inspireren.

En op dit moment?
“Ik schilder fulltime en ben nu ook zelfstandig ondernemer met mijn eigen bedrijf: ‘Illustrada’.
Mensen kunnen daar terecht voor illustraties en
schilderijen waarin ik persoonlijke items van de opdrachtgever verwerk zoals herinneringen, foto’s,

Wim Geerts,
namens de KIA groep.

