DANIEL SPOERRI
EEN KUNSTLES VOOR THUIS!
De kunstenaar Daniel Spoerri plakt objecten (spullen) op hun achtergrond. Dit worden zijn kunstwerken. Bijvoorbeeld een tafel waar net is
gegeten. Hij plakt alles wat er op de tafel ligt vast op de tafel met hele sterke lijm! De enige verandering die de kunstenaar aanbrengt is dat de tafel
(met alle spulletjes er aan geplakt) aan de muur wordt gehangen. Grappig hè! Kijk maar eens goed naar zijn kunstwerken!

NODIG:
- Een tafel
- (Papieren) tafelkleed
- Borden (je kunt ook zelf een
bord knippen uit papier) en
bekers (bijv. lege wc rollen)
- Papier
- Schaar
- Prittstiften/lijm
- Knipblad (zie bijlage)
- Tijdschriften waar veel eten
in staat ? zoals de Allerhande
- Fototoestel/telefoon met
camera

WAT GA JE DOEN?
Je gaat net als de kunstenaar Daniel Spoerri een kunstwerk maken.
Jullie hebben zeker weten een tafel in huis. De tafel ga je heel mooi
dekken. Leg als eerste het tafelkleed op de tafel.
Nu ga je het bestek, de borden en de bekers maken. Voor het bestek kun je het knipblad gebruiken. De borden kun je
knippen uit papier (of echte borden gebruiken), voor de bekers kun je lege wc rollen gebruiken. Je kunt ook een tafelkleedje
knippen. Kijk maar eens naar de foto´ s hiernaast. En misschien heb je zelf ook een goed idee wat er op de tafel moet komen!
Het eten kun je tekenen op een papier en daarna uitknippen. Je kunt natuurlijk ook knippen uit tijdschriften. Bijvoorbeeld
tijdschriften van de supermarkt of tijdschriften met recepten, daar staan heel veel plaatjes in van eten.
Alles wat je hebt uitgeknipt en verzamelt leg je op de tafel. Je gaat de tafel steeds mooier dekken. Misschien kun je ook
andere spulletjes die jullie in huis hebben op de tafel neerleggen. Bijvoorbeeld een vaas met bloemen.
Bekijk nog eens goed het werk van de kunstenaar: Wat valt je op? Ligt alles op de goede plek? Leg de spullen op tafel neer
net zoals in het kunstwerk van de kunstenaar.

ALS JOUW TAFEL AF IS:
Maak een foto van jouw kunstwerk. De foto kun je printen, dan kun je de foto aan
de muur hangen en heb je jouw eigen ´ Daniel Spoerri´ kunstwerk!
Ik ben heel erg benieuwd! Stuur je me een foto van het resultaat!
info@sk-kunsteducatie.nl

KNIPBLAD

