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Groep5 tekent'eigen
boom'inKunst2001

De kinderen laten zien hoe hun 'eigen boom' is geworden
(Fitto:pr)
BADHOEVEDORP - Groep 5 van de Oranje Nassauschool ging vrijdag 30 januari samen met juf Attie door
de sneeuw op pad naar Galerie Kunst 2001 om daar
schilderesAnnelies vln Gils te ontmoeten.
Ze blijken goedgemotiveerd
en willen meteenalleseerst
met eigen ogenzien en bekijken.Al heel snelworden
voorkeurenuitgesprokenen
ook de beeldensprekentot
hun verbeelding.Dan scharen
ze zichnieuwsgierigrond een
kleedwaaropallerleiproducten uit de natuurzijn uitgestald.Anneliesgaatmet de
kinderen in gesprekover haar
doelmet die veertjes,blaadjes
en vruchtjes en vertelt over
haarpassievoor schilderen
vanuithaareigen'ik' in relatie
tot de natuw om haar heen.
De kinderen willen van haar
wetenwanneerze ook sfeepjes gaat schilderen,groep 5
wasjuist vorigeweekin het
Van Gogh-museumen zijn
vormendestreepjeshebben
duidelijk indruk gemaakt.Uit
de zinnige vragenvan de kinderenblijkt hun interessevoor
het schilderen:hoe komt u op .
eenidee wat u gaat schilderen?'Datis de inspiratie,legt
Annelies uit en bij haar is dat
vooral de natuur in combinatie met haargwoel en stemmingen. Eigenlijk schildeí ze
er altijd iets in van zichzelfof
iets wat echt bij haarhoort.'Ze
raakt vooral gernspireerddoor
de verschillendevormenbomen en wat ze ziet aandie bomen.Zij vergelijkt ze met het

leven.bomendie van alles
meemaalÍenom zich heen
somssteviggeworteldmet
mooie tak.kendie omhoog
groeienals armenmet handen.Dan geeftAnnelieseen
opdracht:'Probeereenmooie
boom te tekenendieje vergelijkt metjezelf, eensoortzelfporfret. Allemaal evende
ogendicht en dan bedenkje
hoejouw eigenboom er uit
kan zien.'Dat ideeslaataan,
want nadatde ogenecht wen
dicht waren staatbinnen een
halfuur eengrote diversiteit
aanbomenop papier. Er is
niet genoegtijd om alles afte
maken,maar nadatiedereen
fots de'eigen'boom showt,
verzameltjuf Attie de tekeningen zodat ze er op school verder aankunnenwerken.Als
alle kinderen dan ook nog een
flyertje meemogeÍrnemen
met daarin ook eenpaar schilderijen van Annelies, wandelt
groep 5 met jufAttie en een
viertal oudersopgewekten
beslist urcerwat ïjker'terug
naar de tijdelijke dependance
van de Oranje NassauSchool.
De tentoonstellingïnspirationsrmet schilderijen van Annelies van Gils en beeldenvan
Gon Bello is nog tot en met
15 februarite zien in Galerie
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