spe

voor de leeftijd 7 tot 11 jaar met ouders

SPEUR
TOCHT

Welkom in het Gorcums Museum!
In deze tentoonstelling Glass 4 ever zijn alle kunstwerken van glas
gemaakt; soms geblazen en soms gegoten in een vorm.
Van glas worden drinkglazen en ramen gemaakt, maar ook je bril en een
spiegel. Weet jij van welk materiaal glas gemaakt wordt?
( dnaz ne ados ) lees achterstevoren

21-11-2017 t/m 18-3-2018
Samenstelling; Marita Verlaan, dec.2017
[Citeer hier uw bron.]

1 Deze kunstwerken van Bernard Heesen op de foto heten ‘dansende
kannen’. Waarom heten ze zo, denk je?
De kannen zijn _______________________________________
a. Weet jij welke diersoort op de linkse kan zit?
1. kikker

2. salamander

3. leguaan

b.Trek een lijn van het juiste dier naar de glazen kan.
c. Ik tel _______ dieren op de kan.

Bekijk het ronddraaiende kunstwerk van
Albert Hendriks in deze zaal.

3. Hierboven zie je een gedeelte van een koffiepot.
a. Welk gedeelte van de koffiepot is dit?_______

b. Is het glas massief of hol? omcirkel het goede
antwoord

2a. Wat hebben de vrouwenfiguren in hun hand?
Noem drie dingen op. __________________
__________________________________
Kijk eens naar de zweefmolen en naar deze foto.
b. Staan alle figuren op deze foto?_________
c. Wie staat er niet op? Wat heeft hij in zijn hand?
__________________________________

c. Hier staat een tafeltje met voorwerpen.
Welke voorwerpen zijn hier van glas gemaakt?
_________________________________

4. De glasblazers De la Torre brothers gebruiken ook andere materialen in hun
glasfiguren. Bekijk ze allemaal. Welke materialen zijn dat?
Schrijf het hier op______________________________________________________

5. Ken je de film Star Wars? Op welke persoon uit Star Wars lijken deze drie
glasfiguren?

6. Langs de wand staan drie kunstwerken
van Ans Bakker. In een van haar werken
heeft ze schelpen gebruikt.
Weet jij de naam van deze
schelpen?________________________

7. Hoe heet dit dier hiernaast op de foto?
_________________ schrijf het hier op

8. Hoeveel zakdoekjes van glas liggen hier
uitgestald? ______________________
Zijn ze allemaal hetzelfde of toch
verschillend?_____________________

9. Marinke van Zandwijk maakt
graag grote kunstwerken.
Hier heeft ze heel veel glasbellen geblazen.
Hoeveel glasbellen zijn hier
te zien, volgens jou?
Ongeveer 100
250
400
anders________

10. Zoek dit zeilschip op van de Poolse kunstenaar Stanislaw Borowski.
Kun jij alle matrozen weer op dit zeilschip tekenen?

11. Welke dieren kun je ontdekken in deze drie kunstwerken?
Schrijf het hieronder op.

________________________________________

______________________________________

________________________________________

12. Loop eens naar dit rode hondje en de
rode schoenen.

Op de tekening aan de wand zie je ook een
hondje staan. Hij wordt leeuwhondje
genoemd.
a.Waarom zou hij zo genoemd worden?
_______________________________
b.Kijkt hij vrolijk,bang, woest of bedroefd?
______________________________
c.Zou jij deze schoenen willen dragen?
Ja, omdat_______________________
Nee, omdat______________________

13. Kijk eens naar die scherpe tanden!
a. Van welk dier is deze schedel?
o

kat,

o
o

olifant
leeuw

kruis het goede antwoord aan

b. De schedel is gemaakt van ___________
c. De ‘prooi’ in zijn bek is gemaakt van_____
Kijk op het bordje bij het raam

14. Hoeveel dieren van glas gemaakt heb je nu gezien op deze tentoonstelling?_______

15.

Welk kunstwerk vind jij het mooist in deze tentoonstelling?_________________

