
 
 Kort sfeerverslag van de Bijeenkomst op 23 april  

“Creativiteit onder druk.” Presentatie op 23 april in het atelier van Marjolijn Rigtering.  

 

Meer dan 30 kunstenaars luisteren ademloos naar Maria Hopman, jarenlang studentenpsycholoog aan een 

kunsthogeschool met jarenlange ervaring in het begeleiden van kunststudenten en kunstenaars. Waar 

atelierbezoek door kunstenaars soms al als lastig wordt ervaren, lastig in het geven van een oprechte mening 

als collega kunstenaar, komen er in deze middagsessie onderwerpen ter sprake die heel wat dieper ingaan op 

de psyche van de kunstenaar. “Wat is je creatief zelfbeeld | Hoe ga je om met zelfkritiek | Waar komt die 

faalangst vandaan | Welke rituelen zijn handig als je weer eens creatief vastzit ?”  

De meeste van de onderwerpen zijn herkenbaar voor alle aanwezigen en elke ‘uitdaging’ wordt voorzien van 

een voorstel hoe hier mee om te gaan. Niet belerend, maar praktisch en oh zo herkenbaar. “Als je kritiek 

krijgt, waarom vraag je dan niet dóór, daar heb je toch recht op?”. Of deze dan: “Kijk eens naar faalangst als 

een tijdelijk prestatie onder je niveau met als uitdaging gewoon door te gaan, zelfs met de bedoeling om een 

aantal bewust slechte werken te maken…..”  

Maria is een geoefend spreekster en na de eerste 45 minuten in een korte pauze is er gelegenheid vragen voor 

haar te noteren op een briefje dat in de hoge hoed verdwijnt. De spreekster beantwoordt na de pauze de 

vragen op een compacte, open manier met kreten van herkenning uit het publiek.  

Een leerzame middag waar lekker genetwerkt wordt, genoten wordt van de gastvrijheid in het mooie atelier 

van de coördinator Zuid, Marjolijn Rigtering. Mooi dat het Kunstcollectief Gelderse Poort niet alleen de 

kunstwerken aandacht geeft, maar ook de kunstenaar helpt in de zelfherkenning als een middel om beter 

werk te maken.  

Het boekje “Creativiteit onder druk is te koop en ook online te lezen op deze link:  

https://www.teszilla.com/retroscoop/shop/creativiteit-onder-druk-maria-hopman/  

 

**********************************************************************************  

 

23 april: 14.00 uur: KUNSTCAFE ZUID.  

Inspiratiebijeenkomst en kunstcafé van het Kunstcollectief Gelderse Poort . Locatie: Kunstenknooppunt 

Zuidoever: Atelier Rigtering, Zalmstraat 22, 6566 CD Millingen aan de Rijn.  

Gastspreker: Maria Hopman, psychologe. Werkzaam geweest bij Artez Hogeschool Arnhem-Zwolle-

Kampen.  

Onderwerp: KUNST IN BEELD over ‘Creatieve Processen’ (over studie/beroepshouding 

kunstenaars) en ‘Creativiteit onder druk’ (over omgaan met faalangst en kritiek in kunst- en 

kunstonderwijs). Er zal na de lezing en een korte pauze een interactief gedeelte plaatsvinden. 

Daarin kunnen vragen worden gesteld aan Maria over persoonlijke ervaringen in de 

beroepspraktijk als beeldend kunstenaar. Een aantal vragen dienen als leidraad: - Wat is typerend 

voor het beroep van kunstenaars? (persoonsgebondenheid van werk, er zijn geen glasheldere 

criteria, een verwevenheid van KUNNEN en ZIJN) - Wat zijn kernbegrippen voor het maakproces ? 

(creatief zelfbeeld, motivatie, onderzoeksmentaliteit) - Welke attitudefactoren zijn daarbij te 

onderscheiden? (verwachtingen, motivatie, communicatie, concurrentie, verantwoordelijkheid, 

twijfels/onzekerheden, kritiek/zelfkritiek) - Welke twee centrale probleemgebieden spelen een rol? 

(spanningen en met name faalangst (zelfbeeld, denkgewoonten o.a. piekergedrag, 

omstandigheden) en angst voor kritiek  (vermijdingsgedrag, zich terugtrekken, piekeren)  

  



 



 

 

 



 


