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Kidz&Kunst

PiepHeine
lastiesmalenmetKienHe]toghs
Badhoevedorp - De afgelopen
weken stond twee keer een vrijdag
in het teken van Kidz&Kunst.
Jong geleerd is oud gedaan. En
dat geldt zeker als het gaat om
bclangstelling te kweken voor
beeldende kunst. Er wangn weer
groep€n van de Rietveldschool te
gast bij Galerie Kunst 2(X)1, dit
keer om kennis te maken met
de kunst van Kien Hertoghs en
Marian NagÊegaal.Op een van de
vrijdagen was kunstenaar Kien zelÍ
te gast en vertelde de kinderen
over haar mooie kastjes.

Dan blijft de pure vorm over.
In het bos vindt Kien op haar
wandeltochtenmooie lange houten
takken die ze eerst een heel jaar in
haargaragete drogenlegt.Danis pas
al het vocht uit de tak en kan ze 'm
gebruikenalspotenvoorhaarkastjes.

Het bijzondereaan de kastjesis dat
het lijkt alsof de takken zo uit de
kastjes gegroeid zijn. De kinderen
moetentwee keer kijken oÍ het tóch
niet echt zo is. Maar Kien wijst ze
ook op een klein grapje wat ze aan
haar kastjes toevoegt, namelijkdrie
Kien is van huis uit lerares kleine plastic blaadjes die zo uit
handvaardigheiden op die manier een van de takkenpoten gegro€id
heeft ze zich in de loop van de jaren lijkt. Als zij de kinderentot slot laat
met alle mogelijkevormenvan kunst zien dat elk laatje een hele mooie
beziggehouden.
Op dit momentricht bekleding heeft van een kunstwerk
ze zich in haar kunstuitingenvooral dat ze uit tweedehandskunstboeken
op recycfebare kunst. Zo zoeK. ze haalt ,vallen de monden open.
bric-à-brac marktjes, tweedehands
winkeltjesen marktplaatsaÍ om aan Na deze leuke uitleg is het voor de
de kastjeste komen.Eenkastjemoet kinderen tijd om hun eigen kastje
haar qua vorm aanspreken.Anders te maken van een luciÍerdoosjeen
koopt ze 'm niet. Thuis schuurtze allerlei (houten) attributen. En dan
eerst het kastje helemaalaÍ zodat blijkt dar er door de kids ware
de verf en eventuelelak verdwijnen. kunstwerkeriworden gemaakt, die

Eenpiepklein kastje met'niks' materiaal.Hoe origineel!
niet onder doen voor de kastjesdie
in de galeriestaan.
De tentoonstellingmet werk van Kien
Hertoghs en Marjan Nagtegaalis
nog te zien Vm zondag 24 iuni.

Openingstijden:vrijdag, zaterdagen
zondag13.00-17.00
uur.
Kijk voor meer inÍormatie op:
www.galeriekunst2rÍXti
.nl

