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Natte vis op tiid op het droge
lNcon ALsens

BADHOEVEDORP -

Menig amateurkunstenaar
wordt jaloers als hij het
werk van de leerl ingen van
de Rietveldschool in de lo-
kalen, op het schoolplein
en in Galerie Kunst 2001
ziet. Wat een durf. zelfver-
zekerdheid en onbekom-
merde vrol i jkheid.

Meer dan 500 opa's, oma's,
ouders en kinderen stroom-
den de jubi lerende Rietveld-
school binnen en bezochten
daarna ook de Galerie. Riet-
veld school Art by night: het
was een feest van jewelste.
Kinderen poseerden bi j  hun
kunstwerk dat ze onder lei-
ding van professionele kun-
stenaars uit  de omgeving
hadden gemaakt ter gelegen-
heid van de vijftigste verjaar-
dag van hun school. Hun fa-
mil ie maakte er een mooie
foto van. Cultuurcoórdinator
Susan Heijstee was meer dan
tevreden, evenals haar col le-
ga's. 'Dit  is echt de kroon op
ons grote project. Zoveel be-
langstel l ing, al dat enthousi-
asme van de kinderen en hun
famil ie. De kinderen hebben
zoveel technieken geleerd en
zich grondig verdiept in Bad-
hoevedorp, Gerrit Rietveld en

De gtote kleunge uis heeft een mooie plek gekregen in Galerie Kunst 2001. (Foto Inger Albers)

hier veel bl i jdschap en oh's
en ah's en terecht want het is
zo verrassend te zien met
hoeveel durf de kinderen on-
der leiding van Wil lem Bak-
kum, Jaap Velserboer en an-
dere orofessionals hebben
gewerkt. Neem die portretten
die ze van elkaar maakten;
die zou je als groep aan de
wand wil len hebben. En pro-
blemen met de achtergrond
van de schi lderi jen? Geen
sprake van. Zet de kwast
erop en het lukt.
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Sch ioho l . '
In de lokalen waren de
groepswerken te zien van de
21 groepen. Al le groepen één
tot en met acht hadden eraan
gewerkt. Jammer dat het don-
derdagavond pi jpenstelen re-
gende en de grote imposante
kunstwerken oo het school-
plein een voor een het lootje
legden. De kartonnen een-
hoorn en de grote vissen wer-
den steeds weker en zakten
als puddingen ineen. Heijs-
tee: 'Het schoolplein werd

verlicht door zaklantaarntjes
maar dat bleek niet genoeg te
zi jn en het was die avond om
18.30 uur al veel donkerder
dan oo andere avonden. Ge-
lukkig is er nog een mooie vis
gered voor de tentoonstel l ing
in de Galerie.
Ook Kunst 200't  was enthou-
siast en oveniveldigd door de
grote belangstel l ing. 'Er stond
een file voor de deur. Bezoe-
kers konden er natuurl i jk niet
al lemaal tegel i jk en mochten
in groepen naar binnen.'  Ook


