Ruimtekunst
Thema’s:
Kunst en techniek

Deze les hoort bij het boek
Blitz! Troep in de ruimte
Er zweeft veel troep in de ruimte. Het
ruimtemannetje Blitz komt op een planeet waar
kunstenares Tinka kunstwerken maakt van troep.
Ze noemt het ruimtekunst!

Werken met kosteloos materiaal

Doel: kunst maken van troep,
constructies bedenken, materialen
onderzoeken, techniek ervaren,
creativiteit oefenen, nadenken over
kunst, expositie organiseren
Doelgroep: Groep 3, 4 en 5 van het
basisonderwijs. Maar ook oudere
kinderen en grote mensen mogen
ruimtekunst maken!
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Lees een stukje uit het boek.
Blitz is op zoek naar zijn vogeltje en vaart in een badkuip door
de ruimte. Zo komt hij op de bol van Tinka, een kunstenares.

Als Blitz dichtbij is, kan hij de bol

Dan ziet hij een vreemde vrouw.

goed zien.

Ze heeft veel sprieten op haar hoofd.

Er staan vreemde dingen op.

Haar neus is kort en grappig.

Blitz ziet een hoge buis met gaten

Ze draagt een groen werkpak.

erin.

Het zit vol met vlekken.

Er steken stokjes uit.

De vrouw timmert aan een van die

En er hangen schijfjes aan die

rare dingen.

draaien.
Het lijkt een beetje op een boom.
Maar bomen groeien in de natuur.
Deze dingen zijn door iemand
gemaakt.
Het lijkt ook op het speelding van
Priet!
Blitz trekt aan zijn neus.
Plong!
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Tinka vertelt Blitz over haar kunstwerken. Ze bedenkt graag
nieuwe dingen, zoals een kietelbank. Verder maakt ze dingen
van troep die mooi zijn om naar te kijken.

14. Het huis van Tinka

‘Ga maar zitten,’ zegt Tinka.
Ze wijst naar een raar bankje.
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Tinka neemt Blitz mee naar een

Er steken vreemde dingen uit.

huisje.

Ze kriebelen in Blitz zijn rug.

Het staat vol met onbekende

Blitz giechelt.

voorwerpen.

‘Wat is dit?’ vraagt hij.

Blitz kijkt zijn ogen uit.

‘Het is een kietelbank,’ legt Tinka uit.
‘Hij kan ook aaien en stompen.
En soms duwt hij je eraf.’
Blitz trekt aan zijn neus.
Plong!
‘Waarom doet het bankje dat?’ vraagt hij.
‘ Zomaar,’ zegt Tinka.
‘Ik bedenk graag nieuwe dingen.’
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Wat is ruimtekunst?
•
•
•
•
•

Grappig
Beweeglijk
Raar
Fantasievol
Gemaakt van
troep of
goedkope
materialen
• Ruimtelijk
(3-dimensionaal)
• Zoals jij denkt
dat het is
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Beroemde kunstwerken

De kunstwerken van Tinka lijken een beetje op beroemde kunstwerken
die op de aarde gemaakt zijn. Kijk maar eens goed.

Fietswiel
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Marcel Duchamp, 19
13
Materiaal: fietswie
l,
voorvork, krukje

Marcel Duchamp maakte het
kunstwerk in 1913. Het was eigenlijk
niet als kunst bedoeld, maar meer als
speelgoed. Hij vond het gewoon leuk
om te maken en om aan het wiel te
draaien. Het kunstwerk is verdwenen.
Waarschijnlijk gooide
zijn zus het weg toen ze zijn atelier
opruimde. In 1951 maakte hij het
opnieuw, ditmaal voor een museum.

Zie je dat het ruimtekunstwerk
van Tinka er een beetje op lijkt?
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Relativiteit

M.C. Escher, 19
53
Houtsnede

Werken met kosteloos materiaal

M.C. Escher’s
“Relativiteit”
© 2016 The M.C. Escher
Company – Baarn.
Alle rechten
voorbehouden.
www.mcescher.nl

Escher tekent dikwijls ruimtes die in het echt niet kunnen. Hij speelt met perspectief
en vormen. Wat voor de ene persoon boven is, is voor de ander beneden.

Zie je in het ruimtekunstwerk van Tinka ook een vorm die niet klopt?
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Jean Tinguely maakt vaak kunstwerken waarbij hij delen van machines gebruikt.
De kunstwerken kunnen vaak bewegen door middel van een motor. Wat zou er in
dit kunstwerk gebeuren als je de motor aanzet?

De ruimtekunst van Tinka
lijkt ook wel wat op dit kunstwerk!

Débricollage

Jean Tinguely,
1970
Gereedschap, m
otor
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Strandbeest

Theo Jansen, 2
012
pvc-buizen, stof
, tie ribs
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Bekijk een filmpje
op de website van
het strandbeest.
De strandbeesten van Theo Jansen zijn zo gemaakt dat ze kunnen lopen. De wind
beweegt ze voort. Het is dus een kunstwerk dat zomaar door het landschap loopt.

Zou de ruimtekunst van Tinka ook kunnen bewegen?
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Tinka verkoopt haar kunstwerken op de aarde.
Misschien kom je ze binnenkort wel tegen in een
museum!

Kunst en techniek
Werken met kosteloos materiaal

Tip: Bekijk ook eens
kunstwerken van Carel Visser,
Alexander Calder en
Niki DE St. Phalle
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Je kunt ook zelf ruimtekunst maken!
Verzamel eerst zoveel mogelijk spullen. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

touw
kurken
doppen
ballonnen
houtjes
tandenstokers
satéstokjes
ijslolystokjes
takjes
wattenstaafjes
rietjes
wasknijpers
elastiekjes
veertjes
klei
plakband
schaar
doosjes
plastic bakjes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plastic flessen
eierdozen
splitpennen
oude cd’s
magneten
ijzerdraad
strips om vuilniszakken
dicht te maken
oude pennen
spiegeltjes
stofjes
netje (van mandarijnen)
plakband
lijm
verf
noten, eikels, denneappels
en nog veel meer...
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Hoe maak je iets?

Speel een tijdje met de materialen.
Ontdek hoe je dingen aan elkaar kunt vastmaken.

Wattentoren

Materiaal: wattenstaafjes,
klei, vierkante kralen

Let op deze dingen:
• Is het mooi om
naar te kijken?
• Bestaat het nog niet?
• Kan het bewegen?
• Is het stevig?

Weetje: Met
driehoeken maak je
een sterk bouwwerk!
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Tip: Gebruik splitpennen
om twee kurken te
verbinden. Dit gaat het
makkelijkst wanneer
je met een scherp
voorwerp eerst sneetje
in de kurk maakt.

Kurkendans

Materiaal: kurk
en en
splitpennen

s
Ballonal:ndeonppbeun, ballonnen,
Materia
roerhoutje
elastiekjes,

Uitvinding: De doppen
sluiten de balonnen af.
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Vrijheid

Materia
a
veren, m l: klei, rietjes,
andarijn
netje.
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Tip: Klei is erg handig om
dingen in te steken.
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Kleurenboom

Materiaal: doosjes,
splitpennen,
schuurspons, dop,
wc-rol, deksel,
pizzaboden, touw,
wasknijper,
paperclip, stof, was
knijper,
tandenstoker
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Handig: Wil je een wit doosje
zonder bedrukking? Trek het
doosje voorzichtig los en plak het
binnenstebuiten weer dicht.

Slim: Gebruik spitpennen om
twee doosjes aan elkaar vast
te maken. De doosjes kunnen
dan scharnieren.
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Drakennest

Materiaal: eier
dozen, takjes,
touw, walnoten,
marmeren ei
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Idee: Ook dingen uit de natuur
zoals takjes, bladeren en noten zijn
handig om te gebruiken.
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Let op: Probeer om niet teveel
verschillende materialen te
gebruiken. Herhaling van dezelfde
vormen kan heel mooi zijn.

Muziekplan
t

Materiaal: fl
esj
cd’s, tanden e, wasknijpers,
stokers, kur
k
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• Wie bouwt het hoogste ruimtekunstwerk?
• Of wie bouwt het stevigste ruimtekunstwerk?
• Welk ruimtekunstwerk kan bewegen of steeds van
vorm veranderen?
• Wie gebruikt de meeste materialen?
• Wie gebruikt de minste materialen?
• Wie bedenkt de leukste naam voor zijn kunstwerk?

––––––-

-

----------------

Stuur ons een
foto van jouw
ruimtekunstwerk.
Misschien plaatsen
we hem in deze les.
Mail naar
rian@rianvisser.nl

Met deze opdracht kun je leuke wedstrijden bedenken.

------------------––––––
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-- -- -- -- -- -- --

-- --
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Wedstrijd

-- -- -- -- -- -- -- --

Ruimtekunst

Tip: Maak een expositie van alle kunstwerken en
teken mooie uitnodigingskaarten voor de bezoekers.
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---

Creativiteit ontdekken.
• Wat wil je maken?
• Ben je tijdens het maken op nieuwe ideeën gekomen?
• Heb je iets nieuws gemaakt wat nog niet bestond?
• Ben je er tevreden over?

-- -- -- -- -- -- --

-------

En je leert met je handen te werken.
Daar word je handig van!

-- -- -- -- -- -- -- --

-------------------

----------------

Kijken met een esthetische blik.
• Is het kunstwerk mooi om naar te kijken?
• Heeft het een voor- en achterkant? Of is het van alle
kanten mooi om naar te kijken?
• Welke sfeer roept het kunstwerk op?

-- --
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Techniek ervaren in de praktijk.
• Hoe blijft een bouwwerk in evenwicht?
• Welke materiaal zijn hard en welke zacht?
• Wat is zwaar en wat is licht?
• Wat kan buigen en wat breekt?

-- --
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Wat leer je van deze opdracht? -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

Ruimtekunst
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Kinderen aan het werk!
Groep 5

Leerkracht

Ellen Hulst H

oorman

Werken met kosteloos materiaal
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Lees alle boeken van Blitz!
De boeken over het ruimtemannetje Blitz zijn geschreven door
Rian Visser, getekend door Lars Deltrap en worden uitgegeven door
Uitgeverij Gottmer.
Er is een lettertype gebruikt dat prettig leest, ook voor dyslectici.
Het leesniveau is AVI E3 tot M5.
Meer lezen.
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Op rianvisser.yurls.net staan nog veel meer gratis digibordlessen voor het
onderwijs: over kinderboeken, creatief schrijven, illustreren, geschiedenis,
apps maken, animaties, poëzie en nog veel meer.

Werken met kosteloos materiaal

Digibordles Ruimtekunst
© Concept: Rian Visser
© Tekeningen: Lars Deltrap
NB: Op alle teksten en illustraties uit deze les
rust copyright. Deze mogen niet buiten deze
les gebruikt en verspreid worden.

Kijk op www.rianvisser.nl
voor de boeken en een blog
van Rian Visser. Meld je
gratis aan voor de Tips
leesbevordering.

Kijk op www.larsdeltrap.nl
voor meer tekeningen van
Lars Deltrap.
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