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Badhoevedorp. Het is weer eena iets heel
andors, een dagje kunst ploeven bij de blren.
Maar de 7e groopors de Rietveldschool lieten
zich het aÉistieke menu van Galerie Kunst 2(Xll
(hun buurman) goed smaken. Kidz en Kuná
trakteerden hen de aÍgelopen weken op een
leuke, creatievê vriidagochtend.
Op vrijdag 27 juni was het de beurt aan de groep
van juÍ Maureen. Ondanks de motregen meldden
juÍ, twee assisterende ouders en een enthousiaste groep 7 zich bij de Badhoevedorpse kunstgalerie. Ze hoefden niet lang te wandelen, want
de school en Kunst 2001 zijn buren en dat maakt
het contact een beetje makkelijker.
De Rietvelders ontmoetten die ochtend kunstenaar Ton van lerschot, die ze, antêractief, probeerde vertrouwd t9 makên mêt zijn
abstracte schilderijen. Niet eenvoudig, maar
de kennismaking lukte prima. Zowel dê interpretatie (eren kijken naar een aflreelding ook
al zie je in eierste instantie niets concreets) als
de zomaar uit het hooíd komende ongrijpbare
wereld van Tons dromen, bleken de íantasie
van de kinderen te kunnen prikkelen. Dit moeilijke abstracte denken wist ze te boeien en dat
mag je best verrassend noemen. De leerlingen
toonden zich positief geinteresseerd, gaven
de meest uiteenlopende en eerlijke interpretaties van de geëxposeerde schildgrijen en
Ton moest llink wat goede, gerichte, vftrgen
beantwoorden.
Er ontstond er een vlotte, geanimeerde dialoog.

Bijvoorbeeld over de extra materialen waarme€
de kunstenaar werkt, om allerlei speciale efÍecten te bewoíkstelligen. En die efÍecten wilden
de kinderen zelf wel eens "ervaren" door aan de
schilderijen te voelen. "Dikke verf oÍ ribbeltjes?
En hoe plakje dat? Droogt het snel?'
Daama was het tijd voor eigen creativiteit.
Zittend op de grond gingen de Rietvelders zelÍ
aan de slag met een blanco velletje papier en op
unieke wijze werkten ze in korte tijd hun íantasiebeelden uit. Soms in kleur, soms in airart-wit,
en a met een eigen, goed ondeóouwd verhaal.
Toen volgde de evaluatie: samen met de hele
groep werd het resultaat van alle kunstwerkjes
besproken. En toen bleek maar weer eehs, dat
wie naar kunst kijkt, niet àltijd ziet wat de kunstenaar in zijn hoofd had: bedoeling en uitleg van
wat dê ene groêp leerlingen getekend had was
soms beslist anders dan wat de andere leerlingen erin zagen!
Vol trots gingen ze - uiteraard met hun kunstwerkjes - terug naar school. Het is bijna zomervakantie: wie weet, maken ze dan tijd om hun
Íantasie nog maar eens op een abstracte wijze
vorm te geven,
Galerie met Yakanti€
Niet alleên de scholen gaan deze maand met
vakantie, ook Galerie Kunst 2001 heeft inmiddels
zijn deuren even gesloten. In hot n4aar start een
nieuwe expositieronde. ln afwachting van de
totstandkoming van het niguwe Dorpshuis zal
Kunst 2001 in ieder geval nog anderhalÍ jaar op

dezo locatie actieÍ zijn.
De komende weken staan in het teken van eon
grote schoonmaak en een aantal andere activiteiten, zoals een kunstzinnige íondsenwerÍactie
door en voor de Kinderboerderij, die op de

kalender staat voor 20 augustus aanstaande.
Er wordt oon kunstmaÍkt inggricht, met diverse
schilderijen en andere kunstzinnigo creaties,
gemaakt door de cliênten van Ons Twesde
Thuis. Nadere inÍo hierover volgt nog.
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