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In Galerie Kunst 20O1was
kunstenaar Anke Labrie de
hekkensluiter die bij Kidz&Kunzt
in gesprek kon gaan met groep 7
van de Gerrit Rietveldschool . Ze
sprak met de kinderen over haar
, schilderijen en over zichzelÍ en
vr haar opleiding.
o
I De middag van vrijdag 18
g maart was bijzonder omdat
I het de allerlaatste keer was
Í dat Kidz&Kunzt een groep
j
basisschoolkinderente gast had
in de'oude" GalerieKunst 2001.
)
Gelukkig niet écht de allerlaatste
bijeenkomst, want vanaf april zal
Galerie Kunst 2001 verhuizen naar
het nieuwe Dorpshuis waar de
galerie een prominente plek krijgt
naast de ingang van het gebouw.
Daar worden deze succesvolle
bijeenkomsten tussen kinderen en
kunstenaars voortgezet.
6

I
na
i
'j
' '

Kunstenaar Anke Labrie liet de
kinderen eerst zelÍ een rondje
door de ruimte lopen om haar
schilderijen op zich in te laten
werken. De kinderen vonden zowel
de kleuren als de vormen van
Anke's werk erg aansprekend. Dus
toen de kinderen erna echt met
de schilderes in gesprek gingen
vroegen ze honderduit. Zo wilden
ze onder andere weten hoe lang
ze al kunstenaar was, waar ze
schilderen had geleerd en waar
ze inspiratie uit putte. Enthousiast
ging Anke erop in.
Dat Anke Labrie de laatste
kunstenaar in het oude
onderkomen is berust niet
helemaal op toeval. ln 1989 was ze
nog maar kort aÍgestudeerd aan
de Rietveldacademie en was de
galerie nog niet zo lang op deze
plek . Daarmee behoorde Anke tot
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een van de eerstekunstenaarsdie
in de galeriehun werktoonden.De
cirkelis nu rond nu ze ook weer
de laatstekunstenaaris in ons
"oude"dorpshuisdie haarwerk bij
GalerieKunst2001exposeert.
De tentoonstelling'Beeldenin
Balans'is nog tot en met 3 april in
GalerieKunst2001te zien.

Anke Labrie exposeert er samen
met kunstenaar Huub Holthuizen.
Openingstijden:vr, za, zo 13.0017.00. Ook 2e paasdag 28 maart
open van 13-17u

Zie ook
www. galeriekunst200l .nl

