Opdrachten kinderwandeling

‘Achter Glas’ is de naam van een groepje mensen dat elke twee jaar een
straattentoonstelling organiseert in het smalle gedeelte van de Mortselsesteenweg.
Ook dit jaar kan je gedurende twee weken de kunstwerken gaan bewonderen die
achter de ramen van de huizen in de Mortselsesteenweg tentoongesteld zijn.

Hierboven zie je de affiche van de tentoonstelling : “De Dwaze Wereld”.
De titel van de tentoonstelling wordt door kunstenaars ook als titel van het eigen
kunstwerk gebruikt.
Zoek tijdens de wandeling bij welke huisnummers?
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Dit jaar is het thema van de straattentoonstelling: “De Dwaze Wereld.”
Dit is ook de titel van een bekend schilderij van Pieter Bruegel. Op dit schilderij heeft
Bruegel wel 125 spreekwoorden uitgebeeld.

Pieter Bruegel, ook wel eens Pieter Bruegel de Oude of Boeren-Bruegel genoemd,
was een Brabantse kunstschilder die in de zestiende eeuw leefde (1525 – 1569) en
werkte. De Middeleeuwen lopen op zijn einde en de Renaissance kondigt zich aan.
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Wie zou er een tijdgenoot van Bruegel kunnen geweest zijn?
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Op het schilderij “De Dwaze Wereld” staan heel wat spreekwoorden afgebeeld.
Spreekwoorden zijn korte uitspraken die een wijsheid of levensles bevatten. Vaak
proberen spreekwoorden je aan te moedigen tot goed gedrag en keuren ze
ongewenste gedrag af.
Een voorbeeld:
“Hij eet met lange tanden.”

Met lange tanden eten betekent natuurlijk niet dat je tanden ineens heel lang zijn.
Het betekent dat je het eten niet lekker vindt en er lang over doet.

Hieronder vind je enkele spreekwoorden die te zien zijn op het schilderij
“De Dwaze Wereld” van Bruegel. Wat betekenen deze spreekwoorden?
Trek een lijn naar de juiste betekenis.
Spreekwoorden
1. Een oogje in het zeil houden
2. Aan de veren herkent men de
vogel
3. Een stok in de wielen steken
4. Iets door de vingers zien
5. Achter het net vissen

Betekenis
Iemand tegenwerken
Een kans missen
De fouten van iemand niet willen
opmerken
In de gaten houden
Aan het uiterlijk van iemand kan men
zijn karakter afleiden
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Vul de tabel hieronder aan en zet het cijfer van het spreekwoord bij het
juiste fragment.

Nu ga je op stap. Let onderweg goed op!
1. Zoek bij welk huisnummer dit spreekwoord werd gebruikt door de
kunstenaar.

Nummer
Spreekwoord
Fragment
schilderij
Bruegel
HuisNummer

2. Hier zie je een stukje uit een schilderij. Op welk huisnummer vind
je het volledige schilderij? Welke zegswijze wordt afgebeeld?

In huisnummer: ………………………
Zegswijze:
……………………………………………………………………
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➢ Huisnummer: 41

Het olieverfschilderij ‘Vis en petfles’ beeldt het spreekwoord uit: ‘Het is niet al vis
dat zwemt’.

Werd dit spreekwoord echt gebruikt door Bruegel? Ja/nee
De schilder wil met dit schilderij de pollutie (een geleerd woord voor
……………………………………….) in de zee aanklagen.
Wat zwemt er nog rond in de oceaan en hoort er eigenlijk niet in thuis?
………………………………………………………………………………………………………………
Wordt daar al iets aan gedaan?
……………………………………………………………………………………………………………..
Wat doe jij zelf om dit te verbeteren? Schrijf dit als slogan met krijt op
de grond.
………………………………………………………………………………………………………………
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➢ Huisnummer: 37

Hier zie je drie cartoons. Een cartoon is een ander woord voor een spotprent. Dit is
een humoristische tekening voorzien van een onderschrift. Vaak geeft men met een
cartoon commentaar of kritiek op een bestaande situatie.
Verzin zelf onderschriften voor onderstaande cartoons.

Verzin zelf onderschriften voor onderstaande cartoons!
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➢ Huisnummer: 35
Hier staat een bronzen beeld van een vogel.
Welke vogel heeft de kunstenaar willen uitbeelden?

Kleur het huisje onder de vogel die het meest lijkt op de vogel van de
kunstenaar.
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⌂
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➢ Huisnummer: 21

Hier ligt een beeld. Het kunstwerk doet denken aan de duivel die op het kussen
gebonden wordt. Dit is het spreekwoord van de affiche van de tentoonstelling.

Kan je dezelfde houding aannemen als het beeld?
Neem er een foto van.

➢ Huisnummer: 19

Je ziet iets door de vingers meestal uit liefde, vandaar het specifieke handgebaar.

Welke voetballer maakt dit gebaar vaak tijdens een wedstrijd?
………………………………………………………………………………………………………………
Wat bedoelt hij daar dan mee?
………………………………………………………………………………………………………………
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➢ De Markgraaf
In het meest linkse raam van de Markgraaf hangen 6 schilderijtjes. De kunstenaars
hebben elk een stukje uit het schilderij van Breugel nageschilderd.

Vind je er 3 van terug op het echte schilderij op p. 2? Trek een kringetje
rond de spreekwoorden op het echte Breugelschilderij op p. 2.

➢ De kerk
Waarschijnlijk is de kerk gesloten als je hier voorbij wandelt. In de kerk staan
prachtige beelden en hangen leuke schilderijen. Kom misschien in het weekend eens
kijken met je familie.

➢ De kinderkerk
Het spreekwoord ‘Met twee monden spreken’ wordt hier uitgebeeld.

Tel hoeveel monden op deze collage(s) te zien zijn.
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➢ Huisnummer: 32

‘Lachen als een boer die kiespijn heeft’.

Beeld het spreekwoord uit.
Neem een foto!

➢ Huisnummer: 36
An Bruloot maakte hier een eigen interpretatie van de ‘Dwaze of omgekeerde
wereld’.

Vind je dit een passende titel? Waarom?
Bespreek dit met je vriendjes.
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➢ Huisnummer: 36
‘Wat heb je aan een mooi bord als het leeg is’.

Werk dit bord verder af.
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➢ Huisnummer: 52
Wat je hier ziet, noemt men een ‘installatie’.

Welke verschillende materialen heeft de kunstenaar gebruikt?
………………………………………………………………………………………………………………
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Je hebt nu de hele straattentoonstelling gezien.

Welk kunstwerk vond jij het allermooiste?
…………………………………………………………………………………………
Vertel ons waarom je dit hebt gekozen:
.……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Steek dit blad in de brievenbus van huis nummer 31, 34 of 35. Zo
kunnen we jouw mening doorvertellen aan de kunstenaar.
De foto’s die je genomen hebt, mag je doorsturen naar:
achterglas@live.be
met de naam van je school, klas en leerkracht.
Wie weet volgt er voor jouw klas nog een kleine verrassing.

Naam:………...........………………………….....
Klas:…………………………
School:…………………………………..
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