
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De leerinhoud:  

Panamarenko is een Belgische beeldhouwer. Hij is geboren in 1940 en zijn echte naam is eigenlijk 

Henri Van Herwegen. Panamarenko gaat steeds te werk door eerst een idee te bedenken, er 

vervolgens een schets van te maken en deze schets tot slot uit te 

voeren.  Panamarenko maakt steeds werken die tussen de droom en 

de werkelijkheid liggen. Het thema vliegen staat in veel van zijn 

werken centraal.  

2. De activiteit  

A. Instap: Laat de leerlingen gedurende enkele minuten schetsen en de kunstwerken van Panamarenko 

beschouwen. Vertel gedurende deze fase ook even kort iets over het leven van Panamarenko.  

B. Verkenning: Vraag de leerlingen 1 kunstwerk in gedachten te nemen en stel volgende vragen.  

 Welk gevoel krijg je hierbij? 

 Waarom denk je daar aan?  

 Wie heeft er een ander gevoel bij dit werk? 

 Zou dat werk echt kunnen vliegen? 

C. Verwerking: De leerkracht laat de leerlingen een schets kiezen. Met het WKM dat in het midden van de 

tafel ligt, mogen de leerlingen dit zo goed mogelijk proberen na bouwen. Geef hen als tip mee om goed te 

kijken naar de vormen en de details op de schets. Indien de leerlingen snel klaar zijn, spoor je hen aan om 

hun werk kritisch te bekijken en het hier en daar nog aan te passen.  

D. Slot:  De werken worden verzameld in op een grote tafel. Het is nu de bedoeling om groepen te vormen en 

de werken bij de juiste schets te leggen. Op deze manier leren leerlingen gericht kijken. Nadien treedt je 

samen met de leerlingen in gesprek over de activiteit.  

 

Lesfiche 4: Kunstenaar Panamarenko 

 

 

 

ONDERWERP: 

 Panamarenko 

 Vliegen 

BOUWSTEEN: 

 Vorm: basisvormen herkennen 

en weergeven 

 Compositie: hoe de dingen op 

de schets zich tot elkaar 

verbinden 

WERKVORM: 

 Ruimtelijke techiek: constructie met 

WKM materiaal (wc-rolletjes, 

tandenstokers, plakband, elastiekjes 

en plasticine) 

ALGEMEEN DOEL: 

 Voorstellingsvermogen en 

fantasie of verbeelding durven 

aanspreken 


