Gerdie Kempenaar (79), deelnemer 'Verborgen Talenten'

Liefde voor kunst is altijd gebleven’
In een periode waarin Gerdie Kempenaar wel wat 'licht' kon gebruiken, polste een
medewerker van het verzorgingshuis waar ze woont of kunstproject Verborgen Talenten
iets voor haar is. Het bleek een schot in de roos. Samen met beeldend kunstenaar en
vrijwilliger Sarah van Basten ging ze het experiment aan en creëerde en weken lang de
meest prach ge kunstui ngen. “Dit hee me zó goed gedaan.”
“Ik wilde vroeger al jd naar de kunstacademie, maar dat mocht niet van mijn vader.
Hij vond dat 'te geitenwollensokkerig'. Maar de liefde voor kunst is ál jd gebleven.” In
haar woning in een Velps verzorgingshuis haalt ze een kunstmap tevoorschijn. We zien
sjablonen met bloemvormen, schaduwﬁguren, collages. “Gerdie barst van het talent”,
reageert Sarah. “Nou…”, zegt Gerdie bescheiden. “Dat ís zo Gerdie.”
Sarah van Basten en Gerdie Kempenaar.
Perfecte match
Sarah en Gerdie werden aan elkaar
gekoppeld door Cultuurbedrijf RIQQ.
Waarna Gerdie onder begeleiding van
Sarah met gerichte opdrachten aan de
slag ging. Gerdie: “Weet je wat het is?
Als je in je eentje bezig bent, schiet
je alle kanten op. Sarah hielp me
focussen met alle ruimte om te
experimenteren.” Sarah, lachend:
“We zijn allebei nieuwsgierig en gaan
graag het experiment aan. Daardoor
klikte het ook meteen. Haar gevoel
voor esthe ek en composi e
inspireert mij ook.”

'Dit heeft me zó
goed gedaan'

Kleurexplosie
Sarah laat een pentekening vol kleur
zien: “Wat ik mooi vond om te zien

is hoe je je ontwikkelde. In meerdere
opzichten. In het begin koos je vooral voor
donkere, gedempte kleuren. En dat werd
langzaamaan steeds kleurrijker. Met deze
kleurexplosie als ul em resultaat.”
Gerdie: “Ik zat in de put. Mijn man hee
demen e, hij woont ook in dit
verzorgingshuis, en ik heb zelf twee keer
een hersenbloeding gehad. Dan word je
wereld steeds kleiner. Daar hee Sarah
verandering in gebracht. De liefde voor
kunst wás er nog wel, maar het sluimerde.
Nu heb ik ook weer zin om zelf aan de
slag te gaan.”
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Kunstproject Verborgen Talenten zoekt:
Deelnemers
Heb je al jd al eens willen schilderen of
beter leren schrijven, maar kun je niet
naar reguliere lessen? Neem dan contact
op met Cultuurbedrijf RIQQ.

Cultuur bedrijf

WWW.CULTUURBEDRIJFRIQQ.NL

Vrijwilligers
Je gaat als maatje bij iemand thuis
samen schilderen, tekenen of schrijven.
Jullie komen 15x samen, waarvan
3 onder begeleiding van een vakdocent.
Interesse? Neem contact op met
Cultuurbedrijf RIQQ.
Contact
0313 - 41 56 03 of
info@cultuurbedrijfriqq.nl

