Creatieve opdracht
Wij zijn hier
Ontdek meer over

Bastiaan de Groot, Nous sommes ici

Bastiaan de Groot op Marmer, 1990, Schenking Rabobank Assen en Noord-Drenthe
http://bastiaandegroo
t.nl/wp/

De steen uitkleden

Bastiaan de Groot maakt grote en kleine beelden voor een plek in de
en op buitenlucht. Hij houwt ze uit natuursteen, vooral uit marmer en graniet. Zo
https://www.youtube. haalt hij het beeld tevoorschijn uit de steen. Hij noemt dat:

com/watch?v=NfPz5t2

'Ik ga het beeld uitkleden uit de steen'.

Fi-g

Met zijn antieke vrachtwagen haalt hij de stenen zelf op uit Portugal en
Zweden. Hij werkt in opdracht en vrij, dus zoals hij ze in zijn hoofd heeft.
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Stelt het beeld iets

Gebruik je fantasie

voor, of is het alleen Meestal kun je goed zien wat zijn beelden voorstellen. Dat is bij dit beeld,
'Nous sommes ici' niet het geval. Zelfs uit de Franse titel die 'Wij zijn hier'

een mooie vorm? betekent, kun je niet opmaken wat hij bedoelt. Je kunt daarom je eigen
fantasie gebruiken om te bedenken waar het beeld over gaat.

Soms noemt Bastiaan de Groot zijn beeld ‘Het Klokhuis’, maar misschien is
het alleen een mooie vorm!
Wat zie jij in dit beeld?
Ruw en glad
De 'huid' van de steen is aan de buitenkant ruw met de beitel bewerkt. De
binnenkant is glad gepolijst. Zo ontstaat een mooie tegenstelling tussen de
holle en bolle vormen.

Creatieve opdracht
Maak met potlood twee schetsen voor een abstract beeld, waarbij je, net als
bij dit beeld, de tegenstellingen hol en bol, en ruw en glad gebruikt. Gebruik
licht en donker om schaduw aan te brengen.
Potlood HB of zachter. Gebruik zowel de zijkant van de punt, als de punt om
verschillende tinten grijs te maken. Zet laagjes grijs over elkaar om van licht
naar donker te werken.
Abstract: je kunt
niet direct zien wat
het voorstelt. Je
kunt je fantasie
gebruiken om er
iets in te zien, maar
het kan evengoed
alleen een mooie
vorm zijn.

Veel plezier met deze opdracht! Foto’s van jouw abstracte beeld zien we
graag tegemoet.
Heb je een vraag? Stuur die aan educatie@museumdebuitenplaats.nl. We
proberen je zo snel mogelijk te antwoorden.
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