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Snoetjes tussen snuiten
in Galerie Kunst 2001

De kinderen mogen zelfook aan de slag om een snuit te tekenen
(Foto: pr)

BADHOEVEDORP - Opgetogen snoetjes bij 22 leerlin-
gen van groep 5c van de OranjeNassauSchool tussen de
snuiten van Mika Stam bij Galerie Kunst 2001.In het
kader van Kidz&Kunzt wandelden ze vrijdag 18 okto-
ber met Juf Wendy naar de expositie 'Creadieren'.

Welkom geheten door kun-
stenares Mika Stam-van
Vonderen kon de groep zich
even oriënteren op alle dier-
snuiten die daar aan de wan-
den prijken maar ook op de
fantasierij ke humoristische
objecten in diervorm van
Georg Wittwer.
De kinderen vonden de uit-
drukking op de snuiten van
sommige dieren erg verma-
kelijk. 'Die geitjes komen
gewoon uit het schilderij met
hun gekke bekjes.'De ver-
wondering en bewondering
bleek al in de eerste periode
van het bezoek. Ze ontdek-
ten ook snavels tussen de
snuiten. De groep mochl
vragen stellen aan Mika.
'Waren je ouders wel blij
toenje ging schilderen?' Ja
hoor. ik was altijd albezig
iets te maken, en ben met
schilderen begonnen toen ik
ook andere dingen had ge-
leerd. Nu zijn ze wel heel
trots.'Mika vertelde dat ze
als kind danig onder de in-
druk was van de dieren op
hun boerderij. Een dier komt
eerst met zijn snuit, en snuf-
felt dan.. dat was nou juist

zo spannend.
Na een half uurtje vragen
stellen en luisteren naar
Mika, bleek er ook nog tijd
om zelf een dierensnuit te
gaan tekenen. Iedere leerling
ging op zoek naar een favo-
riete diersnuit en het resul-
taat was geweldig. De kinde-
ren ontdekten dat de dieren
van Mika geen ogen hebben.
'Nee, geen ogen,' verklaarde
Mika, 'want de snuit is het
eerste dat een dier gebruikt.'
Sommige tekenaars konden
hun snuit zelfs nog inkleu-
ren. Mika reikte als afscheid
alle kunstenaars in spé de
hand en gafeen eigen flyer
mee. De kinderen van groep
5c van ONS hebben er zicht-
baar van genoten. Na de
herfstvakantie komen andere
groepen de diersnuiten met
eigen zintuigen ervaren.
Voor iedereen die geïnteres-
seerd is: expositie Creadie-
ren in Galerie Kunst 2001 is
trog tot en met 17 november
gratis te bezichtigen op vrij-
dag, zaterdag en zondag van
13.00-17.00 uur
www. galeriekunst200 1.nl
www.mikakunst.nl


