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Badhoevedorp.
Vrijdag 13 maart
waren de 'Leo groên 2' kinderen
(groep 7/8) van de Burgemeester
Amersíoordtschool
te gast bii
Galerie Kunst 2fi11. Ze gingen daar
in gesprek met kunstschilder Harry
Emans én keken de Íijne kneepjes
van het tekenen van poÉretten van
hem aÍ. Met resuttaat!
Het bezoek aan de Galerie vond
plaats in het kader van.de activitêiten
van de commissie Kidz&Kuná, die al
twee jaar lang basisschool-leerlingen
uitnodigt om eens kennis te maken
met zowel de Galerie, als de op dat
moment exposerende kunstenaar. Dit
keer ging, zoals hierboven al vermeld,
de uitnodiging naar groep Leo groen
2' (groep 7l8l van de Burgemeester
Amersfoordtschool. Kunstschilder
Harry Emans was persoonlijk aanwezig om iets over zijn werk te vertellen.
"Er is sprake", zo legde hij uit, van een
tweedeling in zijn werk. Schilderijen
die werdên gemaakt voor 2004, die
worden gekenmerkt door doeken
die groot, zeer gedetailleerd en realistisch zijn. AÍbeeldingen betrefÍen
maatschappelijkethema's, zijn eigen
gemoedstoestand of onderzoek van
grote wereldreligies. Emans' werk van
na 2004 is kleiner en intiemer van aard.
De schilder blijft dan dicht bij huis en
veóeeldt allerlei Amsterdamse taÍerelen, zijn zoon en diens vriendjes.
e BAS-leerling waren na deze uitleg

erg nieuwsgiering naar geheimen achter zijn grote werken. "Eigenlijk doen
kunstenaaÍs dat niet graag, uitleg
geven", vertelde Emans de kinderen.
"Want dan blijft er geen mogelijkheid
over om als toeschouwer het werk
zelf te ontdekken. "Toch lichtte hij
een tipje van de sluier op en gaÍ hij
de kinderen de opdracht om elkaar
te portretteren. Voordat ze dat deden
koos hij één van de jongens uit om
even voor hem model te zitten. De
kinderen mochten er in en halve cirkel
om hem heen gaan staan en Emans

vertelde waarop ze moesten letten als
ze zell aan de slag zouden gaan. Over
de schouder van de kunstenaar kijkend leek het maken van een portret
oh zo gemakkelijk. De praktijk bleek
weerbarstiger, maar was wél leerzaam
De tentoonstelling van Harry Emans
(schilderijen) en Rien Arnouts (keramiek) is nog tlm 29 maart te zien in
Galerie Kunst 2401, Snelliuslaan 35,
Badhoevedorp. Elke vrijdag, zaterdag & zondag van 13.@-17.00 uur.
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