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Regionaal

In de publiekshal van
het Beverwijkse
gemeentehuis huizen
fantasiedieren en vogels
op schilderdoeken aan
de muur. Vrolijke
landschappen maken
de expositie van Unique
Arts compleet.

Regionaal
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Bart de Pagter aan het werk in het grafisch lokaal.
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Oneindige
fantasie
in beeld
U
’Macaronipinguin,
penseelzwijn en
molochhagedis’
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nique Arts is onderdeel
van De Hartekamp
Groep, gevestigd bij Leerwerkbedrijf Werken is Meedoen (WIM) op
bedrijventerrein De Trompet in
Heemskerk. „We hebben een grafisch atelier met twee gedeelten en
elk in een eigen lokaal. Een dtpbedrijf dat folders, ansichtenkaarten en grafische ontwerpen levert.
En Unique Arts dat schilderijen,
tekeningen en etsen maakt. Deze
worden ook verwerkt tot prachtige
grafische producten zoals ansichtkaarten en kalenders.”
Enthousiast is Andrea van der
Putte, medewerker begeleiding
dagbesteding, aan het woord. Dagbesteding dekt niet echt de lading,
vindt ze. „We leveren professioneel
werk, zoals lesmateriaal binnen de
Hartekampgroep.”
Bart de Pagter werkt op de computer een ingescande tekening verder
uit in Photoshop, een beeldbewerkingsprogramma. Bart is een van
de exposanten met zijn ’Ark van
Noach’ en ’Draak’. In de ’Ark van
Noach’ varen bekende en minder
bekende dieren mee, zoals de macaronipinguïn, het penseelzwijn en
de molochhagedis. „Ze zijn wat
gesimplificeerd, maar je kunt ze

’Ark van Noach’, van Bart de Pagter.
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xpositie

Schilderkunst Unique Arts,
tot 5 januari, stadhuis Beverwijk, Stationsplein 48. Meer
informatie via 0251-285850
(Unique Arts).

veertjes in een blauwe winterlucht
met sneeuw. Ook dit doek is tot 5
januari te bewonderen in het gemeentehuis.

’Unique Arts’

Outsiders art
Sherly Aipassa (l) en Laila Eid McMahon in het schilderlokaal.

wel herkennen.” Hij legt uit dat hij
geïnteresseerd is in alles wat met
de natuur te maken heeft, dus ook
mythologie en daar valt de draak
onder.
De draken van Bart zijn zacht,
rond en aardig. „In tegenstelling
tot in China, wordt de draad in het
westen als kwaadaardig bestempeld. De Chinese draak brengt
voorspoedigheid en geluk. Ze
verschillen net zo in gedrag als in
uiterlijk.” Voor Bart is het het
voornaamste dat hij zijn fantasie
én zijn filosofie kwijt kan in zijn

De ’outsiders art’, zoals de kunststroming van de deelnemers aan
Unique Arts heet, heeft een vrolijke uitstraling. De onderwerpen
spreken tot de verbeelding. Er is
niets ingewikkelds aan; het is eerlijke kunst. Speciaal voor deze
expositie is een selectie gemaakt
van de meest sfeervolle werken uit
de collectie van Unique Arts: landschappen, vogels en fantasiedieren.
De cliënten werken met verschillende technieken. De meeste schilderijen zijn gemaakt met acryl en
een enkele met aquarel, pastelkrijt
of stukjes gescheurd papier.

werk. „Het is beide oneindig, kan
inspireren en ook anderen helpen.”
In het schilderslokaal laten Sherly
Aipassa en Laila Eid Mc Mahon
sinterklaasbuttons zien, kunstkaarten van de hele groep en de kerstkaarten die in ontwikkeling zijn.
Hun werk is ook afgebeeld. Net als
Bart houden zij ook van dieren.
Van Sherly hangt in het gemeentehuis onder andere een doek waarop een zeearend met een paletmes
in dikke verf met vrolijke kleuren
stoer is neergezet. Laila houdt een
idyllische kaart omhoog van witte Heleen Vink

’Veertjes in de sneeuw’, van Laila Eid McMahon.

’Unique Arts’.

