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Groep 8c ONS in EnASE hii Galefie Kunst 200í
Badhoevedorp .  Vr i jdagmiddag
26 september wandelde groep 8c
van de Oranje Nassauschool met
iuÍ Bertine naar Galerie Kunst 2001.
Doel van deze tocht was een ont-
moeting met kunstenares Maria del
Garmen Aguilar Fartan , die daar
haar kleurr i jke Íeestel i jke kunst-
werken exposeert. Haar naam veÍ-
raadt haar Peruaanse aíkomsl. Een
mondvol , want in Spanje en Spaans
Amerika gebruik je zowel je vaders
als je moeders achternaam.

lnteresse
De kinderen gingen enthousiast langs
de kunstwerken en toonden interesse
in pri jzen. Ze waren duidel i jk onder de
indruk van de variëteit en de kleurstel-
l ing van de schi lderi ien van Maria,
maar ook bewonderden ze de glasob-
jecten van Sabine Sloots, haar mede-
exposante, Maria vertelde waar ze
precies is geboren en liet Peru op de
kaart zien. "Mijn land is wel 32 keer zo
groot als Nederland". Ze sprak over
haar creatieve familie en de vrolijke
kleuren uit haar leugd, zoals iedereen
die kan terugzien in de tradit ionele
kleding van Peru. Groep 8c stelde
Maria del Carmen doordachte vragen
en er kwamen vervelende of leuke
emoties ter sprake. "Extase, daar gaat
het om, de ultieme emotie om hele-
maal "los" te gaan. Al schilderend
word je blij maar soms raak je erdoor
in extase." En Maria zei te hopen met
haar kunst ook anderen in feeststem-
ming of extase te kunnen brengen.
Ze liet zien dat ze bewust ook andere
materialen als stukjes metaal, siera-
den, lintjes en bandjes gebruikt op
haar doeken. Haar maskers ziin een
directe venarijzing naar Peru en ook
die zijn voorzien van bilvoorbeeld
metalen oorringen. Natuurlilk ontlokte
dat de vraag hoe je die voorwerpen
dan bevestigt. Het antwoord: door-
zichtige acryl gel prima voldoet daar-
voor pnma.

Eigen creativiteit
De groep mocht daarna zelf aan de
slag en slaagde erin, soms met ver-

rassend resultaat. iets van de kunst-
werken op papier te krijgen. ledere
leerling beleefde een Íascinatie voor
het "uitgekozen" kunstwerk en werkte
die geconcentreerd uit op papier,
maar wel steeds met een eigen inter-
pretatie. De maskers, maar ook de
stier, kregen veel volgers. Maria's
statement: :"ledereen kan tekenen"
bleek voor een groot deel van de
gÍoep een stimulans, hoewel er ver-
schil is in aanleg en sommigen sneller
zijn dan anderen.

De tekening mocht mee terug naar
school, hoewel die niet allemaal klaar
waren
Enthousiast waren de 8c'ers wel, toen
ze de galerie uitgingen. En sommi-
gen schreven nog even complimen-
ten voor de beide kunstenaars in het
gastenboek.

De expositie van Maria del Carmen
en Sabine Sloots is nog Vm 5 okto-
ber te zien in Galerie Kunst 20O1.
www.Galeriekunst2(X)1.n1


