Een eigen
galerie,
eindelij k
Helmi de Vaan nodigt
kunstliefhebbers in haar
huis in Doesburg uit.
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Helmi deVaan hoeft
niet meer met haar

kunsttesj ouwen
't Grietie heet de nieuwste aanwinst van cultureel
Doesburg. De echtgenoot
van Helmi deVaan ruimde
zijnman's cave leeg voor de
galerie.
Hans Teunissen

Doesburg
indelijk kan ze haar expos'ities volledig naar eigen
goeddunken inrichten. En
ze nooit meer hoeft ze op pad met
haar werken.
,,Dat was altiid toch wel een heel
gedoe", zegtHelmi de Vaan.,,Als

ik ergens wilde exposeren, zat je
altiid met dat gesleep met je werk.
Eerst alles inpakken, dan, vervoeren en dan weer uitpakken. En dan
gaat er ook wel eens wat kapot tijdens al dat gesjouw. Ben je weer
urenlang bezig om dat te repareren.tt

Vanafzondag heeft de 67-jarige
kunstenares daar geen last meer
vaÍr. Dan opent ze haar eigen galerie't Grietje in haarwoning aan de
Pillipus Gastelaarstraat 13 in Does-

docent handvaardigheid, tekenen
en textiele werkvormen. Zii is haar
leven lang bezígmet kunst, waarbíj zij zíchverder heeft bekwaamd
in verschillende technieken als etsen, schilderen, beeldhouwen,
boetseren en assemblages maken.
De laatste tiid is ze vooral bezig
met boetseren en schilderen. De
eerste drie maanden hangt er veel
werk geïnspireerd op 'Grietie'.
Daarnaast worden glascollages en
glazen objecten getoond van Ellen
Schut, vriendin en beeldend kunstenaar in Zeddam, die ook enkele
ideeën heeft aangedragen voor de
inrichting van de galerie.
Hoewel ze wel eens over een eigen expositieruimte had gedroomd, was ze meteen enthousiast over het voorstel van haar le-

venspartner.
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De naam van haar galerie is aÊ
geleid van een etsie datze maakte
in zoo3 van eeil onbevangen jong
meisie.Zo onbevangen datze het
de naam Grietje meegaf, Toen
bleek dat die naam (Margaretha)
'parel' betekent en dat haar voornaam Helmi het Finse woord voor
parel is, was het vanzelfsprekend
dat dit de naam zou worden.
Het idee van een eigen galerie is
afkomstig van haar partner Lo Cohen, voormalig wethouder van
Doesburg.Hij opperde in oktober
vorig het voorstel om van zíin
werkkamer een galerie voor haar
te maken. ,,Ik zagna al die iaren
het huis helemaal vollopen met
kunstwerken van Helmi", zegt
Cohen. ,,Ik dacht daar moeten we
iets voor verzinnen. We hebben

miin spullen uit mijn werkhol, het
een echte man's cave, opgepakt en naar een hogere verdieping verhuisd. Van de werkkamer
en de hal hebben we samen een
galerie gemaakt."
- Helmi de Vaan is opgeleid tot
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,,Ik vond het geweldig. Ik had
meteen iets van wow! Hier maken
we iets moois van. De locatie is
perfect, mooi in de binnenstad,
aan de looproute van het parkeerterrein de Bleek naar het centrum.
Ik kan hier op miin eigen manier
mijn werken laten zien. Ik hou van
experimenteren. Dat kan hier. Ik
denk ook dat ik door de reacties
van bezoekers geprikkeld word
nóg meer te gaan doen."
In de toekomst wil ze haar galerie dan ook een keer inrichten als

objectruimte.,,Heel veel dingen
hebben een mooie vorm. Die wil
ik in combinatie met andere materialen ofdingen op een bepaalde
manier terug laten komen in een
object. Ik kan blii worden van

mooie vormen. Ik vind het leuk
om uit te zoeken hoe zebíj elkaar
passen."

r

Galerie't Grietie is open op de
culturele zondagen (elke eerste
zondag van de maand) en op afspraak.
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