Hey kunstenaar!
Is het nog een beetje vol te houden thuis? Of word je er
ondertussen al helemaal kriebelig van? Normaal komen we
natuurlijk elke dinsdag als kunstenaars bij elkaar tijdens
KUNSMAKE bij Locatie Spatie, maar helaas kan dat nu even niet
door dat vervelende virus.
Hoe lang het niet door gaat is helaas nog niet echt duidelijk.
Dat moeten we dus nog even rustig afwachten. We willen
natuurlijk niet dat we per ongeluk elkaar hoestend en
proestend tussen het schilderen door ziek maken. Maar vrees
niet, echte kunstenaars zitten natuurlijk nooit stil. Niemand
die ons tegen houdt om onze eigenkunstwerken te maken en gave
kunst van anderen te ontdekken!
Zolang KUNSMAKE niet door gaat zal ik voor jullie elke week
een les/opdracht voor thuis maken. Net als normaal zullen we
aan de hand van een andere kunstenaar, thema, of kunstvorm
zelf ook iets doen of maken.
Je mag natuurlijk helemaal zelf weten of en wanneer je jouw
kunstwerk maakt. En het is ook nog eens zo dat je de opdracht
nooit goed of fout kan maken. Want als kunstenaar mag je
lekker helemaal zelf bepalen of je kunstwerk gelukt is of
niet!
Je kan de kunstwerken alleen maken of met vriendjes en
vriendinnetjes. Deze speciale thuis opdrachten zijn namelijk
voor iedereen. Ook als je nog nooit bij KUNSMAKE geweest bent.
Voel je dus vrij om het te delen met je vrienden. Maar vergeet
niet je handen te wassen!
Veel plezier en hopelijk tot snel.
Groeten, Ide!
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Motel Spatie. Hisveltplein 21-35, 6826 EM Arnhem

Thuis

les 1: Land art

Pffff… Van al dat binnen zitten met je neus in de
schoolboeken of achter de laptop ga je als je niet
oppast nog eens scheel kijken. Gelukkig is het mooi
weer deze dagen en daarom moeten we zo lang het nog
kan snel naar buiten! Door de jaren heen zijn er
best veel kunstenaars geweest die grote kunstenwerken
buiten in de natuur hebben gemaakt. Vaak zelfs ook
met de natuur zelf. Ze noemen dit land art. Of in het
Nederlands, landschapskunst. Voor dat we zelf aan de
slag gaan kijken we eerst naar een paar voorbeelden
van andere kunstwerken. Kort zal ik wat vertellen
over de kunstwerken, maar natuurlijk is er veel meer
over te zeggen en te vinden. Je kan natuurlijk altijd
op internet meer informatie over de kunstenaars
zoeken.

Robert Smitson met het werk Spiral Jetty.
Precies 50 jaar geleden in 1970 maakte de Amerikaanse
kunstenaar Robert Smitson dit grote kunstwerk in het
water ergens in een heel groot meer in Amerika. Tot
op de dag van vandaag wordt dit werk, wat Spiral
Jetty heet, gezien als één van de eerste en
belangrijkste Land art kunstwerken. Robert Smitson
maakte met stenen een wel 450m lange spiraalvormige
pier die recht het water in liep. Gek natuurlijk want
normaal is een pier gewoon recht. Kijk maar naar de
pier bij Scheveningen bijvoorbeeld. Als bezoeker kon
je ook over het kunstwerk heen lopen. Dan loop je dus
echt een stuk het water op. En omdat je in een soort
rondje loopt verandert steeds je uitzicht. Het werk
bestaat uit wel 7000 ton aan stenen! Best veel werk
om te maken dus!

Christo en Jeanne-Claude met het werk Surrounded
Islands
Een ander voorbeeld van een groot kunstwerk in de
natuur is het Surrounded Islands (omcirkelende
eilanden) project van het kunstenaard duo Christo en
Jean-Claude. Christo is een Bulgaarse kunstenaar en
Jean-Claude was een Marokkaanse kunstenaar. Veel van
de kunstwerken bestonden uit het met stof inpakken
van grote bekende gebouwen of objecten. Maar in 1983
deden ze wel iets heel bijzonders! Over een lengte
van wel 11km omcirkelden ze 11 kleine eilandjes met
enorme roze drijvende zeilen aan de kust van Miami.
Een heel gek maar mooi gezicht natuurlijk. Die
eilandjes vallen in één keer heel erg op, terwijl ze
er altijd al hebben gelegen. Op deze site kan je nog
veel meer foto’s vinden:
https://christojeanneclaude.net/mobile/projects?p=surrounded-islands

Maarten Bel met het werk Camouflage Tree
Maar ook nu en in Nederland wordt er nog land art
gemaakt. De foto op de volgende pagina is van
Kunstenaar Maarten Bel. Hij beschilderde vorig jaar
een boom met camouflage patronen.
Je ziet hem haast niet meer staat op de foto. Een
beetje vreemd natuurlijk, want een boom is toch
sowieso gecamoufleerd? En eigenlijk valt de boom nu
veel meer op zo tussen die andere niet beschilderde
bomen. Is het dan nog wel camouflage? Op de site van
de kunstenaar kan je ook een filmpje zien van hoe hij
hem beschildert. Gelukkig is het met
natuurvriendelijke verf gedaan.
Anders is dat natuurlijk niet zo leuk voor die boom.
https://www.maartenbel.nl/portfolio/camouflage-tree/#

Suzie van Staaveren met het werk Het compromis
Ook Suzie is net als Maarten een Nederlandse
kunstenaar. Vorig jaar deed ze een groot project waar
ze samen met een bomen dokter, ja dat bestaat echt,
kunstwerken ging maken. Onderdeel van het
kunstproject was dat ze sommige bomen een ketting gaf
met daarop de naam van de boom. Je kent die
kettinkjes vast wel. Vaak staat de naam erop van
degene die hem draagt. Bijvoorbeeld Chantal of
Jessica. Maar nu wordt de ketting dus gedragen door
een boom, en staat de wetenschappelijke naam van de
boom er op. Dat zijn moeilijke namen als
Sequoiadendron giganteum, zoals op de boom hieronder.
We zien de boom dan in één keer op een hele andere
manier. Alsof het net als jij en ik een soort persoon
is. Vind je niet?

Opdracht:
We hebben nu een aantal voorbeelden gezien van kunst
in de natuur, of wel, Land art. Maar we willen
natuurlijk zelf ook iets maken! Nu is het zo dat een
echte kunstenaar natuurlijk helemaal zelf bepaalt wat
hij of zij maakt. Van mij krijg je nu dus niet een
hele duidelijke opdracht van wat je moet maken. Wel
is het leuk om te kijken of je iets, net als de
kunstenaars hierboven, buiten kan maken. Misschien
heb je wel een mooi grasveldje voor de deur waar je
je eigen tentoonstelling kan maken met beelden die je
dan weer hebt gevonden in de natuur. Of misschien kan
je net als Robert Smitson allemaal stenen verzamelen
die je in een mooi patroon kan neer leggen. Maar ik
denk dat jullie zelf de beste ideeën hebben! Let er
wel op dat als je iets in de natuur doet met spullen
of materialen uit de natuur of van thuis, en dat je
het daarna weer opruimt of het met natuurvriendelijke
spullen doet. We willen uiteraard niet dat er straks
een jong vogeltje verstrikt raakt in jouw kunstwerk.
Als je iets moois hebt gemaakt kan je net als de
kunstenaars hier boven een mooie foto van maken en
het een titel geven. Die kan je dan bijvoorbeeld weer
uitprinten en aan de muur hangen of op het internet
zetten en naar mij sturen. Of je doet er helemaal
niets verder mee. Dat mag ook, want jij bent de
kunstenaar!
Ik ben benieuwd.
Succes
met
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Motel Spatie
Motel Spatie is een kunst- en projectruimte middenin de wijk
Presikhaaf, waar sinds 2010 kunstenaars van over de hele wereld
worden uitgenodigd om de dialoog aan te gaan met de wijk. Motel
Spatie wil namelijk de uitwisseling tussen wijkbewoners, nietkunstenaars, aankomende kunstenaars en kunstenaars stimuleren. De
komende tijd zal Motel Spatie zoeken naar digitale manieren om deze
verbinding te blijven opzoeken. Deze opdracht van Kunsmake is daar
onderdeel van. www.motelspatie.nl
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