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‘t Laeve is 'n leed det gezónge wilt waere
Met deze gezamenlijke expositie wil ik hulde brengen aan mijn vader
Sjraar Dielen.
Hij had gevoel voor schoonheid.
Met veel plezier schreef hij liedteksten in het Venloos en

Soms als de weg het wil zijn wij
weer samen en het opgelost
geheim komt onveranderd vrij,

hij zong in diverse koren o.a. het Venloos Vocaal Ensemble.

glanzend ontstoken aan den grond

Als aannemer genoot hij van het artistieke proces.

of er geen element bestond

Vanaf zijn pensioen in 1996 tot aan zijn overlijden

waaraan het zich gebonden houdt

op 16 augustus 2008 schilderde hij.

tot op dit breukeloos behoud
in zijn oorspronkelijkheid.

Ik hoorde hem vaak zeggen:

Alsof ge u niet gans aan mij

Was ik maar eerder begonnen.

voltrok hervindt het mij geheel
waar ik de ruimte met u deel

In 2012 (op mijn 51 ste) begon ik met schilderen
en daarmee volgde ik zijn raad op.
Bij het maken van de poster voor deze expositie probeerde ik
een goede combi te vinden van een werk van hem
en een werk van mij.
Het naast elkaar leggen van onze werken raakte me.
Ja, ik ben de dochter van mijn vader.

Mijn vader was een echte sfeermaker.
Rondom hem ontstond vrede en plezier.
Wat is er in deze tien jaar veel veranderd in de wereld....
In het kijken naar zijn werken voel ik de uitnodiging
het ‘ licht ‘ te houden.
Ik ben dankbaar zo’n vader te hebben gehad !
Mijn moeder is nu 82. Ze staat nog midden in het leven.
Pap zou trots op haar zijn
en op deze gezamenlijke expositie met zijn dochter.
Carla Dielen

en heel de tijd wordt ingelost
Gerrit Achterberg 1931

