Harry
- historicus -

Transformatieprojecten

Atum
- meditatieleraar -

Hugo
- belastingconsulent -

Luisa
- cultureel manager ‘Ik ben Sebastian bijzonder dankbaar.
Deze ervaring heeft me dichter bij
mijzelf gebracht’
Lisa
- kernfysica Felix
- regisseur ‘Sebastian inspireert, transformeert, pelt de ziel
af voorbij de huid. In voorouderlijke rituelen
wordt God in de mens geëerd.’

Durf bezield
te leven
Transformatieprojecten zijn sessies voor individuen of groepen waarbij de wisselwerking tussen kunstenaar en deelnemer centraal staat. Het is een subtiel proces
waarbij men inzicht krijgt in de diepere lagen van het zijn, of anders gezegd:
de ziel. De individuele sessie begint met een eerste portret. De kunstenaar geeft
leiding en begeleiding. Hij registreert en maakt daarbij gebruik van muziek, geuren,
beschildering en attributen. In die ruimte kunnen gevoelens gestimuleerd worden
en kan levenskracht zich uiten. Deze transformatie wordt vastgelegd in een beeldenreeks.
Laat u verbazen over uzelf.

Ton
- schrijver ‘Dit project liet mij kanten van mijzelf zien
die ik nog niet kende, dat was soms schokkend
maar ook bevrijdend.’

W

R

I

T

U

A

L

Over de kunstenaar

Religieuze en spirituele stromingen hebben al eeuwen moeite
om sensualiteit, erotiek en levenslust positief te integreren.
Hierdoor onstaat een kloof tussen lichaam, geest en ziel.
In mijn werk probeer ik de wonden die door deze scheiding
zijn geslagen, te helen. Dat taboes, gewoonten en conventies daarbij doorbroken worden, is onontkoombaar.

Transformatieprojecten
De sessie duur ca. 4 uur. U ontvangt een
CD met de registratie van het project.
Op verzoek kan een van de beelden door
de kunstenaar worden bewerkt. Hiervoor
geldt: formaat en prijs in overleg.

Sebastian Holzhuber (Wenen, 1949)
werkte als kunsttherapeut in Oostenrijk,
Duitsland en India. Studeerde aan de
Alanus Kunsthochschule in Bonn en bij
Magdalena Abakanowicz in Polen. Sinds
30 jaar is hij werkzaam als kunstenaar in
Amsterdam.
Hij ensceneert rituelen en legt deze vast
met de camera. Vervolgens bewerkt en
beschildert hij de afdrukken. Zij vormen
het eindresultaat van een creatief proces.
Zijn werk is inmiddels getoond op meer
dan 150 solo- en groepstentoonstellingen
in Nederland, Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Finland, Ierland, Schotland,
Denemarken, Spanje, Frankrijk, Georgië,
Tsjechië, Griekenland, de Verenigde
Staten en Canada.

De tegenstrijdigheid van het bestaan fascineert mij. In mijn
projecten - die ik New Rituals noem - wil ik schijnbare
tegenstellingen verbinden en in harmonie brengen. De mensen die meewerken aan deze New Rituals komen uit zgn.
normale beroepen en zijn niet noodzakelijk met kunst
bekend. In het ritueel dat door de samenwerking tot stand
komt, ontdekken zij onverwachte verlangens, vergeten
emoties, wildheid, kwetsbaarheid, genot en inzicht.

Circle I

Aanbod

Groepsprojecten
Voor groepen kan een New Ritual
een goede mogelijkheid zijn om op een
uitdagende, creatieve en veilige manier
elkaar beter te leren kennen.
Aparte folder op aanvraag beschikbaar.
Informatie
Voor meer informatie en aanmeldingen:
Tel. (020) 671 9875 of sebaholz@xs4all.nl

Deze geënsceneerde rituelen worden door mij gefotografeerd, het materiaal bewerkt en vervolgens in schilderijen
geïntegreerd. Naast het individuele in mensen fascineert mij
het tijdloze, het eeuwige, zoals ik die ervaar in landschappen
van Kreta, Ierland, de Kaukasus en de woestijn. Deze landschappen ademen voor mij dezelfde kracht als de beelden
die tijdens de New Rituals ontstaan.

DVD ±20 minuten
Er bestaat een DVD van ‘Meeting the
Beloved’, een kijk- en luisterervaring.
U kunt deze bestellen door € 25,- over
te maken op rekening 41.28.41.274 t.n.v.
S. Holzhuber met vermelding van ‘DVD’
en uw adresgegevens.

Sebastian Holzhuber

Sebastian Holzhuber
Ruysdaelstraat 71 E
1071 XB Amsterdam
Tel. 020 671 9875
sebaholz@xs4all.nl
www.newrituals.nl

Powersticks
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Transformatieprojecten
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Het scheppen van een eigentijdse
mythologie

Banquet I

New Rituals
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Ontdek verborgen dimensies,
kracht en kwetsbaarheid,
maar ook komische, exotische
of bizarre kanten, die u nooit
vermoedt zou hebben. Wees
nieuwsgierig naar uzelf en
ervaar om met meer
vreugde, zelfvertrouwen
en humor in het leven
te staan.

Sebastian
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