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21
Woensdag 25 augustus 2021 week 39

TENTOONSTELLING STELT ‘RUIMTE’ CENTRAAL

‘IK NOEM MEZELF GEEN KUNSTENAAR’

ONDERWIJS
Leerlingen uit de bovenbouw van Havo
en VWO van het Cambium College
in Zaltbommel zullen in het kader
van het kunstonderwijs een excursie
maken naar de tentoonstelling ‘Geef
me ruimte’. Eerder brachten ze een
bezoek aan de expositie LISTEN/SILENT
van Marieke van de Ven (zie de krant
van 1 september jl.). ‘De bezoeken
worden met opdrachten op school
voorbereid en na afloop weer verwerkt’,
vertelt

Naomi

Heijman,

docente

Kunst en CVK (zie foto). Doel van de
bezoeken is om de leerlingen een live
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• De tentoonstelling van Charlotte Hegeman heet ‘Geef me ruimte’.

ervaring van beeldende kunst mee
te geven in aanvulling op de theorie.
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Soms als onderdeel van kunst als
eindexamenvak. ‘Zoals verwacht zijn de
reacties gemengd’, zegt Heijman, ‘van
“super” tot “niet leuk”. Maar dat geeft
niks, de kunstervaring moet ergens
beginnen.’ Sommige leerlingen komen
zelfs voor het eerst in een kerk. Alleen
dat is al een ervaring op zich...
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Dit was het laatste van een reeks artikelen
in deze krant over de kunstexposities van

De inspiratie voor die interieurs deed
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