
Derdeklassers van juf Bernadette sam en naar tentoonstellin_g 

Kinderen aanschouwen 
kunst 

De kinderen van de 
derde klas van juf 
Bernadette uit de 
Vrije Basisschool 
Houtmarkt trokken 
vorige week als 
echte kunstenaars 
naar de tentoonstel
lingsruimten van 
Aquarius. Na wat 
voorbereiding in de 
klas, bewonderden 
de leerlingen de 
kunstwerken onder 
de deskundige Iei
ding van galerijhou
der en tentoonstel
lend kunstenaar De
nis Dewitte. 

,,De vier tentoongestelde 
werken werden voorgesteld en 
daama kregen de leerlingen de 
opdracht om ze in groepen te 
bewonderen. Aan de hand van 
een vragenblad bespraken ze 
het onderwerp, de gebruikte 
techniek, de weergegeven 
sfeer. Vele leerlingen namen 
echt de tijd om in de schilde
rijen van Raf Deschoudt te 
zoeken naar alle berkenbare 
details. De beelden van Alix 
en Jeffrie sprongen ook in het 
oog. Vele kinderen herinner
den zich nog een vroegere 
schilderles in de kleuterschool. 
De sfeervolle landschapjes van 
Denis Dewitte werden toen al 
bewonderd," aldus Juffrouw 
Bernadette. 

Na zowat een kwartier wer
den aile kinderen samenge
bracht in een grote werkruim
te. Ben schilderij van De
schoudt, Compositie met kat, 
werd gezamenlijk besproken. 
,,Het schildcrij was heel mooi 
en leuk omdat de schilder heel 

Onder Ieiding van galerijhouder en kunstenaar Denis Dewitte brachten de kinderen van de derde 
klas van de Vrije Basisschool Hou£mat een bezoek~::t tentoonstelling in de Aquarius. (Foto 
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veel fantasie gebruikte," aldus mochten de leerlingen een pas- te gaan in de schilderles. 
Louise. Servaas en Jonas had- sendc titel kiezen voor het Heel gemotiveerd begonnen zc 
den vee! meer oog voor de werk. de vlakkenverdeling aan tc 
speciale kleurige omkadering. Velen hadden inspiratie ge- brengen in een cirkel de vlak
Voor Michele sprongen de vonden in het rijke kleurenpa- kenverdeling aan te brengcn. 
klodders verf onmiddellijk in let en de herkenbare dierende- En dat gebeurde dit keer heel 
het oog. tails. kleurig. 

Na anderhalf uur hadden de 
Zeit aan de slag Ieerlingen voldoende inspiratie 

Na een korte bespreking opgedaan om zelf aan de slag (CLV) 


