DE BEELDENSTORM, BEELDHOUWWERKEN VOOR ACTIEVELINGEN.
KLEEDJE/AANBRENG
Een klassiek beeldhouwwerk, de denker van Rodin, staat plots op het speelplein. Hij protesteert ertegen dat
beelden altijd stil moeten staan. Daarvan krijgen hij en zijn vrienden kunstwerken alleen maar
scheefgegroeide spieren en platgedrukte wervels.

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Verkleedkleren, schmink, pannenlatten, karton, bouwmateriaal, verf, rollend materiaal

SPEELIMPULSEN
Levend beeldhouwen
Maak van jezelf een beeldhouwwerk door kleren te zoeken die allemaal in dezelfde kleurtinten zijn. Schmink
vervolgens alle onbedekte lichaamsdelen in dezelfde kleur, breng hier en daar accentjes aan met een net iets
andere tint (schaduwen enzo). Daarna doen we tentoonstelling: de conservator van het museum leidt gasten
rond, alleen weten jullie nog niet WAT jullie juist moeten zijn (om de dynamiek te verhogen he!). Als hij dan
bij jou komt en hij zegt: 'hier staat de stervende soldaat' weet je uiteraard wel hoe je moet gaan staan.
Panamerankoisme
Probeer grote beeldhouwwerken te bouwen die ECHT werken: een reuzenkatapult, een windmolen enz. Zolang
er maar beweging inzit, is het de moeite van het experiment waard! Grote constructies kunnen gerust ook
abstract zijn, als je er maar iets aan kan bewegen. Je kan ook op de speeltuin de speeltuigen ombouwen tot
kunstwerken die gebruikt kunnen worden: een beschutte wipplank, een muzikale schuifaf, een omgekeerd
huisje... Maak werk van mooie decoratie en afwerking. Een leuke, statige inkom voor het speelplein is ook een
eye-catcher. Of maak reuzewachters (zoals in lord of the rings remember?!?) die de poort naar de eeuwige
speelvelden bewaken.
Beelhouwwerk in beweging
Om de nieuwe stroming meer in beeld te brengen wil De Denker met de mobiele kunst de straat op trekken.
Probeer zoveel mogelijk kunst op wielen te zetten: een aanhangwagen, een rolschaats, een skatebord, een
fiets. Voor het kunstwerk kan je zelf iets maken of haal iets stoffigs van de zolder. Of gebruik een van de
levende beeldhouwwerken.

BEGELEIDERSTIPS
Voorzie genoeg begeleiding om de technische kanten van de beeldhouwwerken mee te bekijken: kinderen
hebben niet altijd de inzichten om iets daadwerkelijk te doen werken. Voorzie ook genoeg 'serieus'
gereedschap: hamers, vijzen, een boor, ...
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

