
REGENBOOGEXPOSITIE 2022  

 

 

‘LABYRINT’ 

  
 

LABYRINT is een kunstzinnige ontdekkingstocht naar jezelf. Met fine photo art van Geert Lemmers en ‘A 

Moving Cathedral’ van Beatrijs Wind.  

 

De portretten van Geert hebben een surrealistische sfeer en zijn digitaal opgebouwd uit talloze beelden. Ze 

worden strak gepresenteerd op een kunststof ondergrond. De mandala van Beatrijs is geschilderd op een 

doek van bijna 2 meter doorsnede, een langdurig ambachtelijk proces. Voor het labyrint plakte ze koord 

met engelengeduld op de vloer.  

 

De overeenkomsten tussen de kunstwerken van Geert en Beatrijs zijn op het eerste gezicht kleur en bij 

nadere beschouwing introspectie, het van een afstandje naar jezelf kijken. Beide kunstenaars nodigen je uit 

om (meer van) jezelf te ontdekken in hun werk.  

 

Geert houdt je met iedere fine art print een spiegel voor, waarbij het aan jou is of je wil zoeken naar 

herkenning. Zwevend in een niemandsland maakt het niet meer uit of we kijken naar een man of vrouw of 

iemand die niet als zodanig aangeduid wil worden. Het beeld streelt het oog - of niet. Smaken mogen 

verschillen.  

 

Beatrijs nodigt je uit om het labyrint te volgen; ze gidst je er met een ingesproken tekst in een kleine vijf 

minuten doorheen. Scan de QR-code bij de expositie en breng ‘oortjes’ mee zodat je haar verhaal in alle 

rust kunt beluisteren. Als je het middelpunt van het labyrint bereikt hebt, laat je dan betoveren door de 

mandala. Door de complexiteit van de figuren en vormen. Door de overdadige kleurenpracht. Zoek naar 

het plekje waar jij zou passen in het geheel. Want dat bestaat. En als je uit het labyrint komt dan zou het 

kunnen dat de wereld een beetje veranderd is. Omdat jij veranderd bent.  

 

De expositie LABYRINT is samengesteld door de Woerdense galeriehoudster Mariëtte van Slagmaat 

vanwege de Regenboogweek 2022. Het is een kunstzinnig verantwoorde expositie die uitnodigt tot 

ontdekken. Het leven is voor iedereen een zoektocht maar het kan ingewikkelder zijn voor 

regenboogmensen omdat sekse- en gendervariaties en -combinaties niet bij iedereen bekend zijn. 

 

De expositie is van 8 tm 22 oktober 2022 elke vrij- en zaterdag van 10-17 uur gratis te bezoeken in de 

Expositieruimte van Galerie Van Slagmaat, Leidsestraatweg 36, 3443 BV  Woerden. Officiële opening met 

Geert Lemmers en Beatrijs Wind is op zaterdag 8 oktober 2022 om 15.30 uur; wees welkom! Ook open op 

afspraak via tel. 06 4872 9544 én op donderdag 13 oktober van 19.30-22.00 uur, voor bezoekers van de 

Regenbooglezing. Beatrijs Wind is zaterdag 15 oktober van 14-17 uur aanwezig bij de expositie en leidt je 

hoogstpersoonlijk door het labyrint. 

 

 

Afbeeldingen: 

Links: Insufficient identification Opus II - Geert Lemmers  

Rechts: A Moving Cathedral met Beatrijs Wind - foto Harry van Nieuwkerk 

 


