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Groot contrast. lkonen van Johan waar hij uren aan werkte en abstracte kunst van Myra.
Leden van het Olieverfcollectief gaan hun eigen weg. Foto:lngerAlbas

BADHOEVEDORP - Het OIie-
verfcollectieí dat in Lijnden
bij elkaar komt exposeerde
6,7 en 8 januari in Galerie
Kunst 2001. Het was een
heel gevarieerde tentoon-
stelling. Alle leden van het
collectlef hadden een zeer
persoonlijke keuze ge-
maakÍ.

Evelien Weijmer, docente
tekenen en schilderen, geeft
les aan het collectiefen open-
de de tentoonstelling. Ze
begeleidt elke week tien groe-
pen, heeft workshops, korte
cuÍsussen of kunstprojecten
op scholen.
Ze bedenlc dan een lespro-
gramma met opdrachten.
,,Maar de leden van het col-
lectief bepalen zelf welke
richting ze uit willen, welk
materiaal zij willen gebruiken
en welke onderwerpen zij
willen schilderen. Zij vormen

een groep wienden die hun
passie voor kunst en schilde-
ren delen. En omdat het bij
mij altijd meer om het proces
gaat dan om het uitein@lijke
resultaat, vind ik het leuk deze
goep te begeleiden."
Volgens Weijmer biedt zelf
tekenen veel voordelen. ,,Het
ontspant, je kunt je gevoelens
uiten en je leert beter kijken.
Ik ben van mening dat ieder-
een kan tekenen. Het is weten-
schappelijk bewezen dat kunst
ons jong houdt. Het OlieverÊ
collectiefis daar een sprekend
voorbeeld van," Hoewel de
naam van het collectiefanders
doet vermoeden, werken de
leden niet alleen met olieverf.
In de praktijk werken ze ook
met acryl- en waterverf, pot-
lood en houtskool.
Weijmer gaf van iedere schil-
der ofschilderes een p€rsoon-
lijke karakteristiek.,,Hans
schildert vaak zee gezichten,

Hilde tekent portretten van
Nederlandse schrijvers, Myra
werkt vaak abstract. Jan
neemt vaak een Bijbeltekst als
uitgmgspunt voor zijn schil-
derij. Atie gaat los op mooie
bloemen of portretten, Johan
is een groot liefhebber van
iconen en Gerda laat haar
gevoel spreken en schildert
dan een zwaan met jongen. De
leden vormen een bont en
hecht gezelschap."
Het collectief komt elke dins-
dagochtend om 9.30 uur bij
elkaar in de Vluchthaven in
Lijnden.
P92g rrnisks locatie zou wor-
den gesloten maar Maatvast
heeft het beheer overgenomen
zodat er voorlopig van sluiting
nog geen sprake is. Er is nog
plaats in de groep voor nieu-
we leden, dus neem eens een
kijkje als het collectiefaan het
werk is.
lryctAlber


