Creatieve opdracht
Letterbox
Albert Geertjes, Dichtzuil
Ontdek meer over
kunstenaar Albert
Geertjes op
https://geertjes.nl/alb
ert-geertjes/

Cortenstaal, glas en koper, 2010, collectie
Museum De Buitenplaats
Kunst of gebruiksvoorwerp?
Albert Geertjes (1951) is beeldend kunstenaar en vormgever. Hij woont in
Eelderwolde.
Hij maakt beelden en gebruiksvoorwerpen. De materialen waar hij het liefst
mee werkt zijn glas, metaal, koper en hout.
Soms is wat hij maakt kunst en gebruiksvoorwerp tegelijk. Dat geldt ook voor
zijn kunstwerk Dichtzuil.
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Letterbox
Behalve een beeld is het de brievenbus van Museum De Buitenplaats. Er zit
een klep in, het huisnummer van het museum staat er op, en er zit een slot in
om hem open te maken. Van boven naar beneden lees je woorden die met
de zintuigen te maken hebben, zoals ruiken, proeven en omhelzen. Het is dus
Kunst om te gebruiken
letterlijk een letterbox, zoals de Engelsen hun brievenbus noemen.
Materialen
Het beeld is gemaakt van cortenstaal, glas en koper. Cortenstaal ziet er uit als
verrroest metaal. Het is zo behandeld dat het niet verder roest. Daarom
wordt het vaak gebruikt voor beelden die altijd buiten staan.
In de stukjes glas zitten ledlampjes die oplichten als het donker is.
Afscheidscadeau
Dichtzuil was in 2010 het afscheidsgeschenk voor Jos van Groeningen, de
directeur en oprichter van Museum de Buitenplaats.

Creatieve opdracht voor op school of thuis
Bedenk je eigen letterbox:
•
•
•
•
•

Maak twee verschillende ontwerpen.
Jouw huisnummer staat erop en er zit natuurlijk een klep in.
Het is leuk dat je hem aan verschillende klanten kunt zien.
Maak eerst net als in de voorbeelden een paar schetsen (eenvoudige
tekeningen) met potlood.
De één is rond, de ander hoekig. Gebruik daarbij een lineaal.

Een ellips is een afgeplatte cirkel. Kijk maar naar de bovenkant van een glas:
houd hem eerst recht voor je, en daarna steeds schuiner. Je ziet dat de cirkel
steeds verandert.
Probeer eens uit de hand een paar verschillende ellipsen te tekenen, best
lastig!

•

Jouw LETTERBOX gaat net als die van Albert Geertjes over de
ZINTUIGEN (horen, zien, ruiken, proeven en voelen) dus er zijn oren,
ogen, neuzen, monden en handen op te zien. Ook kun je letters
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•

gebruiken in jouw ontwerpen.
Je kunt zelf kiezen voor materiaal waar je graag mee werkt. Ook kun
je verschillende materialen combineren: potlood, kleurpotlood,
viltstiften, verf, collage(uitgeknipte plaatjes uit tijdschriften), schaar,
lijm.

Maak een foto van jouw mooiste LETTERBOX en stuur hem aan je juf of
meester, aan familie en vrienden, of zet hem op facebook of Instagram!

Veel plezier met deze opdracht!
Heb je een vraag? Stuur die aan educatie@museumdebuitenplaats.nl
We proberen je zo snel mogelijk te antwoorden.

