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Badhoevedorp. Nog net voor de
herfstvakantie - die inmiddels net
voorbij is - wandelde groep 5c van
de Oranje Nassau School (ONS)binnen bij 'buurman' Galerie Kunst 2001.
Samen met juf Wendy kwamen deze
22 5e groepers kijken naar de expositie Creadieren, met onder andere
een collectie indrukwekkende'snuiten' van de hand van Mika Stam-van
Vonderen.

Extra leuk was dat de kunstenares
zelf aanwezig was om de ONS' ers
welkom te heten en - heel belangrijk
natuurlijk - uitleg te geven over wat
er allemaalte zien was. En dat warên
niet alleen haar 'snuiten', maar ook de
fantasierijke humoristische objecten
in diervorm gemaakt door haar medeexposant Georg Wittwer. En die bleken een bron van veel humor:de'kidz'
moesten harteliiklachen om die kleine
hakschoentjes als voetjes onderaan
een fantasievogel."Echt te gek!"
En ook de snuiten van de dieren van
Mika Stam bleken aanleiding voor de
nodige vrolijkheid. "Kijk dat hondje
nou", en "Die geitjes komen gewoon
uit het schilderij met hun gekke bekies". Het was ook heel interessant
om vragen te stellen aan Mika Stam.
Zij antwoordde op "Waren je ouders
blij toen je ging schilderen?" "Ja
hoor. lk was altijd al bezig iets te
maken en ben met schilderen begonnen toen ik ook andere dingen had
geleerd. Nu zijn ze wel heel trots. Het
is natuurlijk ook belangrijk dat ie iets
doet wat je plezier geeft en waar je
nog geld mee kunt verdienen ook".
En op de vraag "Schildert u alleen
dieren?" "Nee hoor, ik schilder ook
mensen en ik geef ook schilderlessen
of workshops. lk heb een website:
www.mikakunst. nl.
Er volgde een vlotte sessie met
vraag ên antwoord, waarna er nog
tijd was voor de ONS'ers om zelÍ
eens een dierensnuit te tekenen.
ledereen kreeg een vel tekenpapier,
dat geklemd kon worden op een houten plankje, beschikbaargesteld door

De Ommekeer,en natuurlijk een potkunstenaresen GalerieKunst 2001 blij
loodje. Daar moestenzê het mee doen mee waren.
en dat lukte wonderwel. Sommige
tekenaars konden hun snuit zelfs nog De expositie Creadieren is gratis
inkleuren. Uiteraard mochten alle en nog te bezichtigen tot en met
tekeningen mee naar school, waar 17 november. Open: iedere vrijdag,
er een eigen klasse-galeriemee werd zaterdag en zondag tussen 13.00 en
ingericht. Een leuke en interessante 17.00 uur. Kidz & Kunzt is de naam
middag, waarmee zowel kidz als van de educatieve activiteiten.

