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Beeldend fotognai Maria lingsma
te gast hii Kidz&lftnzt
Badhoevedorp. Vorige week was groep 3
van de Rietveldschool samen met iuÍ Malou
te gast bij Kidz&Kuná in Galerie Kunst 2001
en hadden ze êen ontmoêting met beeldend
fotograaf Marja Lingsma.

Voor de kinderen van groep 3 was het de
allereerste keer dat ze in een galerie te gast
waren. Eerst kregen ze uitleg over wat een
galerie precies is. Daarna mochten ze de kunst
van Gon Bello (beelden) en Marja Lingsma
(Íoto's) bekijken en gingen ze met de kunstenaar
in gesprek.

Marja vertelde de kinderen dat ze Íoto's maakt
die ze vervolgens samenbrengt tot een verhaal.
"lk vezin alles in mijn hoofd wat ik maar wil.
Bijvoorbeeld een oliÍant die met z'n koffertje
op reis gaat." vertrouwde de kunstenaar haar
kleine toehoorders toe. " Eigenlijk teken ik
met foto's. lk maak ze eerst, knip ze met de
computer uit en verwerk ze dan samen tot één
beeld."

Om dit laatste te illustreren vertelde Marja de
kinderen een verhaal over een van haar foto's
waar een grote reiger op staat aÍgebeeld.
Hiervoor had ze al le foto's meegenomen
waaruit het werk is opgebouwd. VilÍ in totaal.

Ze nam de kinderen mee in een verhaal over
de reiger die vond dat het te druk was waar
hij woonde. Hij wilde ergens anders heen. Hij
zocht een plek waar veel vis is (foto van de
zee). Hij vloog heel ver, naar een plek waar er
duinen zijn (foto duinen). Maar het weer was
niet zo goed (foto donkere licht) dus zocht
hij een schuilplaats in een grot (foto grot). Hil
bedacht dat hij helemaal alleen was. Maar
gelukkig zag hij in de verte een lichtje (foto
lichtje). Dat zag er wel gezellig uit. De reiger
ging op de duinen zitten en wachtte tot het licht
werd. En zie hier, het kunstwerk met de reiger
was geboren!

Om Marla's werkwijze aan de kinderen te
illustreren kregen ze een opdracht om een in
vier vlakken gevouwen A5-je om te toveren
tot een fantasiewezen met een gekke kop,
een jasje, jurkje oÍ ander kledingstuk, poten
en rare schoenen. Daarna mochten ze met
foto's uit een tijdschrift een collage maken
van een landschap waar de Íantasiewezens
woonden. Deze kunstweikjes werden na aÍloop
nabesproken. En als cadeautje kregen ze
allemaal de foto van de reiger mee naar huis.

www.galeriekunst2O0l .nl
Tentoonstelling Samen in Beeld
van Gon Bello en Marja Lingsma.
Geopend vr)za)zo 13.00-Í7.00 uur
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