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29 Zintuiglijke en imaginaire lectuur
van een gevel

ACTIVITEITEN FICHES

INLEIDING

D
D

DURVEN KIJKEN, VOORTGAAN OP JE WAARNEMINGEN, NIEUWSGIERIGHEID OPWEKKEN, CREATIVITEIT ONTWIKKELEN, VOORWERPEN EN ARCHITECTUUR EEN ZIEL GEVEN, DE BEZOEKER BIJ DE
HAND NEMEN …
Allemaal sensaties die hebben geleid tot deze pistes om de prachtige art nouveau te verkennen. Deze
activiteitenfiches zijn slechts een schets van de talrijke activiteiten waartoe dergelijke artistieke en
ambachtelijke creaties kunnen inspireren. Wedden dat deze suggesties op hun beurt VELE
ANDERE IDEEËN ZULLEN DOEN ONTSTAAN BIJ LEERKRACHTEN,
GIDSEN EN ANIMATOREN die aan deze stijl verslingerd raken.

De fiches zijn zo opgevat dat DE VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN
DUIDELIJK ZIJN WEERGEGEVEN. De aanbevelingen zijn slechts geheugensteuntjes,
geen richtlijnen. Als achtergrondkennis of precieze verwijzingen noodzakelijk zijn, vind je die in de
rubriek Hulp van de specialist.

29

DE 29 VOORGESTELDE PISTES werden ontwikkeld en uitgeprobeerd door de vereniging
“Patrimoine à roulettes”. Zij deed dit samen met scholen en gezinnen in het kader van haar activiteiten
rond SENSIBILISEREN VAN HET CULTURELE ERFGOED.
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BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN

1.

• Blik verscherpen
• Kritische geest ontwikkelen
• Via vragen doen inzien wat van een
onbeduidend voorwerp een getuige maakt
• Stijlkenmerken en technieken van
art nouveau voorwerpen doen ontdekken

VERSCHERPTE
VRAAGVORMING

RICHTLIJNEN
De bezoekers stellen allerhande vragen bij het
waarnemen van een vooraf door de gids gekozen
art nouveau voorwerp.
Zij trachten er ook een antwoord op te geven.

BENODIGDHEDEN
– Een memolijst van de mogelijke vragen voor de gids.
Hulp van de specialist: 81 vragen voor een voorwerp
Straalt het object een aanzicht van rijkdom, complexiteit, uiterste verfijning, broosheid, kracht uit?
Met hoeveel verschillende materialen is dit voorwerp vervaardigd? Welke? Zijn zij natuurlijk of industrieel?
Hoe zijn deze materialen in vorm gebracht? Zijn ze contrasterend?
Zijn zij lichtdicht, met een opaalachtige weerschijn, transparant, doorzichtig, doorschijnend?
Zijn zij vlak, zijdeachtig, oneffen? Zacht, soepel, hard? Blinkend, dof? Licht, donker?
Heeft het object een reuk (hout, boenwas, verf, parfum, …)? Welke kleuren vindt men terug op het object?
Zijn het kleuren uit eenzelfde kleurengamma? Wekken zij een gevoel van warmte of koude op? Zijn zij in contrast?
Op welke wijze zijn zij aangebracht? Valt er een logica in te bespeuren?
Is de verhouding kleuren en oppervlakken evenwichtig? Werden de materialen voor hun kleur bepaald?
Wordt de aangewende kleurenharmonie vandaag de dag nog veel gebruikt?
Treft men andere materialen en andere kleuren binnen de collectie?
In welke enkelvoudige geometrische figuur past het object? Wat roept de silhouet ervan op?
Welke zijn de vormgevende organisatieprincipes van het object?
Doet het object denken aan een natuurlijk, een organisch en/of een geometrisch element?
Is deze silhouet gesynthetiseerd, geaccentueerd, vervormd, gestileerd? Is de vorm uitsluitend lineair?
Is zij enkelvoudig of samengesteld? Zijn de volumes vol, opengewerkt? Valt hun reliëf op?
Is er samenhang tussen vorm en decor? Voegt het decor zich naar de vorm of staat het er in tegenstelling mee?
Heeft het decor een plantaardige, dierlijke, minerale, organische of geometrische inslag?
Roept het andere beschavingen in het geheugen? Een andere eeuw?
Een andere kunstvorm (schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur)? Is er een herhaling in het decor?
Voelt u een ritme? Welke zijn verbanden tussen het decor en de materialen?
Wordt er veel belang gehecht aan het lineaire?
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BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN

1.

• Blik verscherpen
• Kritische geest ontwikkelen
• Via vragen doen inzien wat van een
onbeduidend voorwerp een getuige maakt
• Stijlkenmerken en technieken van
art nouveau voorwerpen doen ontdekken

VERSCHERPTE
VRAAGVORMING

Welke zijn de aangewende lijntypes: recht, gebogen, schuin, kronkelig, gebroken, hoekig, …?
Staan vorm en functionaliteit van het object harmonisch tegenover elkaar? Wie gebruikte dat voorwerp?
Met welk doel? Is het een dagelijks voorwerp? Dient het om te versieren, zich te tooien, zich te verplaatsen, te
werken, zich te kleden, te zitten, te slapen, om te verlichten, zich te voeden, te koken, op te bergen, zich te wassen,
zich te beschermen, te studeren, zich te vermaken…? In welk vertrek zou het gestaan hebben?
Hoe en waar werd het opgeborgen? Hoe hanteert men het? Hoe functioneert het?
Heeft het voorwerp een werkend gedeelte? Moet het object vastgemaakt, opgehangen, neergezet worden of
ergens tegen aanleunen? Hoe oud is het voorwerp? Ziet u opschriften op het oppervlak van het object?
Is er een ondertekening, een fabricagedatum, de naam van een werkplaats, van een vereniging, van een fabriek?
Valt er een reeksnummer te bespeuren? Is het object een unicum? Hoe werd het geproduceerd?
Welke waren er de etappes van? Welke techniek en vakmanschap waren daartoe nodig? Bestaan deze nog?
Zoniet, waarom? Hoe kunnen deze ambachten aangeleerd worden? Waar werd het object geproduceerd?
Bestaat deze plaats nog? Heeft deze nog hetzelfde type activiteiten en productie? Zoniet waarom?
Verkeert het object in een goede staat van bewaring? Zijn er bepaalde delen van beschadigd?
Zijn er bepaalde delen van versleten? Werd het hersteld toen het nog gebruikt werd? Is het verkleurd?
Werd het gerestaureerd? Vergt dit object bijzondere condities van bewaring? Zo ja, welke?
Hoe kwam dit object in het museum terecht? Waarom wordt het tentoongesteld?
Welk inventarisnummer draagt het? Waar dient een inventarisnummer voor? Wat is de waarde van het object?
Werd het ooit vervreemd? Waar vindt men informatie die er betrekking op heeft?
Treft men objecten van dezelfde stijl, van dezelfde herkomst, van hetzelfde materiaal in het museum aan?
Hoe komt dat? Hoe oud zijn de gids, de conservator en de bewakers?
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BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN
• We ontdekken welke technische
krachttoer noodzakelijk is voor de
realisatie van het voorwerp.
• Wij worden bewust van onze
aanvankelijke voorstellingen.

2.

COMMUNICERENDE
VAZEN

RICHTLIJNEN
1. Oefening op grond van de voorstelling van een vaas:
Aan de bezoekers wordt gevraagd:
– Zo snel mogelijk de VORM VAN EEN VAAS zoals deze
spontaan bij hen opkomt te TEKENEN
– Daar een DECOR (aangepast aan de vaas) uit de bloemen-,
planten- of dierenwereld aan toevoegen
– Nota's aanbrengen op de tekening om aan te duiden welk materiaal
(of verschillende materialen) voor de fabricage ervan aangewend zijn.

2. Er volgt een GEZAMENLIJKE BESPREKING van de tekeningen en een synthese
betreffende de gelijkaardige karakteristieken van de gedroomde en getekende vazen.

www.artnouveau-net.eu

BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN
• We ontdekken welke technische
krachttoer noodzakelijk is voor de
realisatie van het voorwerp.
• Wij worden bewust van onze
aanvankelijke voorstellingen.

2.

COMMUNICERENDE
VAZEN

3. De bezoekers ONTDEKKEN en worden geconfronteerd met het
OBJECT; waarneming en vergelijking tussen de aanvankelijke
afbeeldingen en de vaas van het museum.
Bewustwording van de complexiteit in vorm en/of decor en van de aangewende
materialen (keuzebepaling, verwerkelijking, …) doorheen drie stadia onder de
leiding van de gids:
– Er wordt een inventaris opgemaakt van de aangewende materialen, van hun
specificiteit (broosheid, hardheid, …) en van de karakteristieke bewerking ervan
(slijpen, blazen, smelten, boetseren).
– De aandacht wordt gevestigd op het samenvoegen van de verscheidene materialen of op de variaties van eenzelfde materiaal.
– Een bijkomende technische uiteenzetting indien nodig

4. Werkzaamheden gericht op de uiteindelijke voorstelling:
Er wordt aan de bezoekers gevraagd om een vaas met bloemen- planten- of
dierenmotief te tekenen en de materialen ervan te bepalen.

BENODIGDHEDEN
– Papier
– Potloden
– Klembord
– Een door de gids op voorhand gekozen vaas
www.artnouveau-net.eu

BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN
• De esthetische kwaliteiten van een art nouveau
productie worden op de voorgrond geplaatst.
• De bezoekers ontdekken de kwaliteit en
de complexiteit van een lijn door het materieel
aspect van het object niet in aanmerking te nemen.
• De tegenstellingen en de gelijkenissen
tussen de lijnen doen opmerken.

3.

HOOFD NAAR BENEDEN

RICHTLIJNEN
1. Men KIEST een object.

2. Men gaat er wijdbeens en het HOOFD NAAR DE GROND
TOE VOOR STAAN.

3. Het object wordt getekend zoals het dan gezien wordt en niet zoals
men het kent.

BENODIGDHEDEN
– Klembord voor het tekenen
– Papier in A4-formaat
– Potlood, scherper en gom.
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BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN

4.

• Op art nouveau voorwerpen aangetroffen
kleuren worden geïnventariseerd.
• De veel voorkomende kleurengamma's
worden er uitgehaald.
• De bezoekers worden gevoelig
gemaakt voor nuanceringen en schakeringen.

NUANCERINGEN …
NUANCERINGEN

RICHTLIJNEN
1. Er wordt een collectie KLEURSTALEN uitgedeeld waaruit de leerling de
KLEUREN OP HET OBJECT kan terugvinden.

2. Via vergelijking en het terugvinden van de veelvuldig
gebruikte kleuren wordt het mogelijk een
ART NOUVEAU REEKS KLEURENSTALEN
op te bouwen.

3. De reeks kleurenstalen van art nouveau objecten wordt tenslotte vergeleken met kleuren die
gebruikelijk zijn voor voorwerpen uit de 21ste eeuw.

BENODIGDHEDEN
– Een reeks kleurstalen per deelnemer.
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BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN

5.

• Het proces van stilering doen ontdekken.
• Het vormgevend repertorium van de
art nouveau stilering (noedelsstijl, arabesken,
zweepslagen) op de voorgrond plaatsen.
• Het belang van stilering in de art nouveau wordt belicht.
• Al tekenend leert men een plantaardig element
te synthetiseren en verder te stileren.

1900 STILERINGEN

RICHTLIJNEN
1. Iedere deelnemer ontvangt een FOTO VAN EEN
PLANTAARDIG ELEMENT.

2. Dat element wordt overgebracht op KALKPAPIER.
3. Het kalkpapier wordt gevouwen op het plantaardig
element en ALLEEN DE HOOFDLIJNEN
worden overgebracht op kalkpapier
(synthetiseringsproces).

4. Het kalkpapier wordt nogmaals over
het element gevouwen en SOMMIGE LIJNEN
OF DETAILS WORDEN NU
GEACCENTUEERD MET EEN BEWERKING
VAN GEBOGEN LIJNEN (stileringproces)
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BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN

5.

• Het proces van stillering doen ontdekken.
• Het vormgevend repertorium van de
art nouveau stilering (noedelsstijl, arabesken,
zweepslagen) op de voorgrond plaatsen.
• Het belang van stilering in de art nouveau wordt belicht.
• Al tekenend leert men een plantaardig element
te synthetiseren en verder te stileren.

1900 STILERINGEN

5. Het kalkpapier wordt nogmaals gevouwen en het motief overgebracht op papier om een
SYMMETRISCH DECOR TE BEKOMEN (SPIEGELTEKENING).

BENODIGDHEDEN
– Een fotoreeks van plantaardige elementen (reclame, fotokopieën …)
– Een klembord voor A4 tekenpapier
– Potlood
– Kalkpapier
Hulp van de specialist:
“Een wezen of een object stileren wil zeggen dat men er een plastische voorstelling van weergeeft met behulp van de arabesken
van zijn krachtlijnen doorheen de accentuering van het decoratief aspect van zijn vorm.”
SOURIAU (E.), Vocabulaire de l'esthétique,Paris,PUF,1990.
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BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN

6.

• Het evenwicht tussen vorm
en decor wordt belicht.
• Het evenwicht tussen de door de lijnen
van het decor begrensde leegte en
volheid wordt aangetoond.
• De osmose tussen vorm en
decor doen aanvoelen.

POSITIEF / NEGATIEF

RICHTLIJNEN
1. Nadat het object waargenomen is worden de niet gedecoreerde
ruimtes van het object ZWART GEMAAKT.

2. De AANDACHT VESTIGEN OP HET EVENWICHT TUSSEN
LEGE EN VOLLE RUIMTEN DIE DOOR DE LIJNEN VAN HET
DECOR AFGEBAKEND ZIJN.

BENODIGDHEDEN
– Fotokopieën van de lineaire tekening van het voor de oefening gekozen object (keramiek- en glazen
voorwerpen lenen zich daar uitstekend toe, minimum een A4 formaat.
– Zwart potlood
– Tekenpapier
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BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN

7.

• De samenhang van vorm en decor
op de voorgrond brengen.
• Het belang van de curven wordt
op de voorgrond gebracht.
• Het waargenomen object wordt
driedimensionaal gesynthetiseerd.

INTELLIGENTIE
TOT IN DE VINGERS

RICHTLIJNEN
1. Het OBJECT WORDT WAARGENOMEN
TERWIJL MEN ER RONDOM WANDELT.
De nadruk wordt gelegd op de GLOBALE VORM van het object
en de wijze waarop het decor zich er rond wikkelt.

2. Met behulp van plasticine boetseert men in eerste instantie de
GLOBALE VORM VAN HET OBJECT.
Vervolgens wordt het DECOR
met verschillend gekleurde plasticine ER IN
GEKNEED. Erop aandringen de geest
van het decor weer te geven en niet
het decor zelf.

BENODIGDHEDEN
– Plasticine in twee of drie verschillende tinten. Drie kneedballen per bezoeker.
www.artnouveau-net.eu

BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN

8.

• De aandacht van de bezoekers moet gericht
worden op de dialoog tussen vorm en decor.
• Het belang van de soepelheid
van de curve beklemtonen.
• De omwikkeling van het decor
oproepen met het lichaam.

PLAATSING

RICHTLIJNEN
1. Al wandelend RONDOM HET OBJECT neemt men het waar.
2. De deelnemers opmerkzaam maken op de wijze waarop het decor zich manifesteert en zich
rondom de vorm wikkelt.

3. De beweging binnen het decor weergeven door het lichamelijk
na te bootsen. EEN RECHTSTAAND PERSOON
DOET DIENST ALS OBJECT.
De anderen komen zich er rond plaatsen ALS DECOR.

4. Foto's nemen en vergelijking van de resultaten.
BENODIGDHEDEN
– Een digitaal- of polaroïd fototoestel.
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BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN

9.

• Een object wordt nauwkeurig geïdentificeerd en gelokaliseerd.
• De diversiteit aan inspiratiebronnen
van art nouveau doen ontdekken.
• Men identificeert een inspiratiebron: plantaardig,
dierlijk, menselijk, organisch of geometrisch.
• De verbeelding wordt gestimuleerd.
• Een synthese uitvoeren.

ID

RICHTLIJNEN
1. Iedere bezoeker dient op zijn minst
EEN OBJECT TE INVENTARISEREN.
hij vult het blad aan.

2. De resultaten van de groep worden gezamenlijke besproken.
3. Er wordt EEN FOLDER voor andere bezoekers van de collectie OPGEMAAKT.

BENODIGDHEDEN
– Een voldoend aantal identificatiebladen volgens model
– Identificatiegids van de planten- en diersoorten
– Anatomische plaat …
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BINNEN EEN COLLECTIE… IN HET MUSEUM

DOELSTELLINGEN
• De veelheid aan actiemogelijkheden van
art nouveau, de diversiteit aan objecten
waarnaar in de art nouveau de aandacht ging,
doen ontdekken.

10.

VAN ALLES
EEN BEETJE

RICHTLIJNEN
Van kandelaar tot tapijt via meubilair en mode… of
wel voorafgaand aan de rondleiding ofwel met de
bezoekers REALISEREN WE EEN ABC-BOEK.

1. In het eerste geval kan de begeleider de bezoekers aanzetten om "de door de 1900 tendens
behandelde objecten op te sommen”. Wanneer de bezoekers ten einde raad zijn sluit de
begeleider daarop aan, hetzij in het museum hetzij met behulp van foto's en gaat verder met
door de art nouveau aangeroerde elementen aan te wijzen.

2. In het tweede geval worden opnames van de voorwerpen van de collectie alfabetisch
gerangschikt en worden bepalingen en/of evocaties van de functie ervan
gedefinieerd. De tekst kan aanvangen met een gezamenlijk gecreëerde kolomtitel in
art nouveau stijl. Ontwerpen uitdenken voor het samenbinden van het gerealiseerde
boekje of voor zijn kaft

BENODIGDHEDEN
– Voor het abc-boekje: een alfabetisch gerangschikte reeks foto's
(juwelen, stoel, lepel, bed, behangpapier, deurklink, vaas, …)
– Voor de realisatie van een abc-boekje: inventarisfoto van de in het museum bewaarde
objecten, notablok, potlood, art nouveau lettertypen
www.artnouveau-net.eu

ARchitectuur – INTERIeur

11.

CHECK LIST

Hulp van de specialist: memo in het vooruitzicht van een bezoek aan een art nouveau gebouw.
De lijst moet aangevuld worden naargelang van de regionale en nationale bijzonderheden.
Interieur
Totaal kunstwerk
Samenhang van structuur en decor
Zin voor detail
Kwaliteit van de ruimtelijke indeling
Impact van het licht
Schakeringen
Plan
Onderlinge dialoog tussen binnen en buiten.
Exterieur
Ritmiek
Verticale verdeling
Horizontale verdeling
Verhouding tussen gevel en openingen
Volume
Uitspringende delen
Materialen
Diversiteit en uitvoering
Overgang van het ene materiaal naar het andere
Dialoog tussen steen, glas en metaal
Decor
Diversiteit en eenheid
Gelijkenissen vinden tussen verschillende gevels
Smeedkunst
Graffito
Glas in lood
Keramiek
Mozaïek
Beeldhouwkunst
Stijlkenmerken
Kleuren
Vergelijking
De bezoekers opmerkzaam maken op originaliteit van de vormgeving in deze architectuur
Vergelijking met een hedendaags eclectisch huis
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DOELSTELLINGEN

12.

• Op een globale en speelse manier
een ruimte benaderen
• Een constructie levendig en voelbaar maken
• Verbazing oproepen zodat
nieuwsgierigheid ontstaat
• Een aandachtige blik aanscherpen.

DE BLIK NAAR
BOVEN GERICHT

RICHTLIJNEN
1. De leerlingen staan in rij voor de gids.a.
2. Zij houden de linkerhand op de schouder van de persoon die hen voorgaat.
3. Met de RECHTERHAND HOUDEN ZIJ EEN SPIEGEL schuin gericht (spiegelkant
naar boven toe) op hun neus.

4. Het bezoek aan de plaats vangt zo aan met de gids die de eerste persoon van de rij bij de hand neemt.
Alles wat hoger staat wordt verkend terwijl men recht voor zich wandelt. Gegarandeerde waarneming
en vermaak!

5. Er volgt een gezamenlijke bespreking van ervaringen en belevenissen. De ruimtelijke ondervindingen,
kleuren en decors worden naar voren gebracht.
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DOELSTELLINGEN

12.

• Op een globale en speelse manier
een ruimte benaderen
• Een constructie levendig en voelbaar maken
• Verbazing oproepen zodat
nieuwsgierigheid ontstaat
• Een aandachtige blik aanscherpen.

DE BLIK NAAR
BOVEN GERICHT

BENODIGDHEDEN
– Voldoende spiegels in muurtegelvorm (15 x 15cm) met afgeslepen randen
– Het traject met voldoende hoogtevariaties en plafondbehandelingen wordt op voorhand
uitgestippeld door de gids.
Hulp van de specialist:
Er bestaat een variante op de “rups': hetzelfde verkenningswerk geschiedt dan per twee. Een leerling begeleidt een andere met
zijn spiegel op de neus. Een ontdekkingstocht op een meer verkennende manier.
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DOELSTELLINGEN

13.

• Het begrip “op zichzelf bestaand
kunstwerk” benaderen.
• De nadruk leggen op het verband,
de eenheid tussen structuur en decor.
• In staat zijn over te gaan van een
twee- naar een driedimensionale blik

EXPLOSIETEKENING

RICHTLIJNEN
1. Op de vloer van de bezochte ruimte wordt een PUZZEL SAMENGESTELD

MET FOTO’S genomen volgens de logische ontwikkeling van het decor ten opzichte
van de structuur. Er zullen evenveel vertakkingen zijn als er verbindingen zijn in de
decoratie en/of de structuur.

2. Met het oog op de realisatie van die puzzel nemen de bezoekers de ruimte waar zij zich bevinden
aandachtig in zich op.

3. Overstappen van een driedimensionale realiteit naar een tweedimensionaal beeld beklemtoont
(ad absurdum) de koppeling tussen de ruimtelijke structuur en zijn decor door middel van de
gewaarwording die als het ware uiteenspat.

BENODIGDHEDEN
– Een reeks foto-opnames die mekaar lichtjes overlappen en waarmee een decor of een
decoratieve behandeling op kolommen, pilasters, deurkozijnen, trappen, plafonds, …
opgebouwd kan worden.
www.artnouveau-net.eu
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DOELSTELLINGEN

14.

• Weergeven van de uitgesproken zin voor
detaillering eigen aan de art nouveau interieurs.
• Het waardevolle van ambachten en de
know-how eraan verbonden belichten.
• Het begrip “op zichzelf bestaande
kunst “benaderen.
• Plaatsbepaling van een element in de ruimte.

ZIN VOOR DETAIL

RICHTLIJNEN
1. Rondleiding van de ruimten met een

monoculaire bril of met een verrekijker.
Bij het wandelen moeten de leerlingen
HUN BLIK UITSLUITEND RICHTEN
OP DE OPTISCHE GLAZEN DIE
MAXIMAAL VERGROOT ZIJN.

2. Op elk strategisch punt van de plaats vraagt de gids een of ander door hem van te voren uitgezocht detail terug te vinden in de ruimte. Om de leerlingen eventueel te leiden in hun zoektocht
kunnen richtingaanwijzingen of een globale beschrijving gegeven worden van de plaats van het
gezochte detail

3. De deelnemers laten beschrijven wat zij zien. De aandacht gaat vooral naar de materialen, de
kleuren, de algemene vorm, de decors, de stilering, enz.

4. Er worden bijkomende inlichtingen verschaft over de kunstambachten die mogelijk toegepast
zijn bij de productie van hetgeen bestudeerd wordt.

BENODIGDHEDEN
– Een monoculaire bril of een verrekijker met sterke vergroting per deelnemer.
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ARchitectuur – INTERIeur

DOELSTELLINGEN

15.

• De aandacht vestigen op de kwaliteit
van de ruimtes en hun schakeringen.
• Een terminologie benutten die eigen
is voor ruimtelijke beschrijving.
• De leerlingen opmerkzaam maken op de ongelijkheid
van de linker- en rechterhelft van het lichaam en de daarmee
gepaard gaande afwijkingen in beleving en waarneming.

OVERGANGEN

RICHTLIJNEN
1. Werken met deuren, hun werking waarnemen: zijn het schuif- vleugel- of vouwdeuren, welke is de
kant van de opening, hoe groot zijn ze in verhouding met de muur waarin ze vervat zijn?…

2. De leerlingen STAAN
PER TWEE RUG AAN
RUG in de deuropening
om een »RUG AAN
RUGTEKENING« te maken.
Daartoe mag de tekenende leerling niet op voorhand
een blik geworpen hebben binnen de ruimte die
haar/zijn gezel haar/hem beschrijft. Diegene die waarneemt mag
geen blik werpen op de tekening die volgens zijn aanwijzingen gemaakt wordt.
De tekenaar mag evenwel vragen stellen om de informatie die hij krijgt te verduidelijken.
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DOELSTELLINGEN

15.

• De aandacht vestigen op de kwalit
eit van de ruimtes en hun schakeringen.
• Een terminologie benutten die eigen
is voor ruimtelijke beschrijving.
• De leerlingen opmerkzaam maken op de ongelijkheid
van de linker- en rechterhelft van het lichaam en de daarmee
gepaard gaande afwijkingen in beleving en waarneming.

OVERGANGEN

3. Na afronding van de beschrijving keert de tekenaar zich om en ontdekt de ruimte die hij moest
afbeelden. Bespreking tussen de betrokkenen in verband met de moeilijkheden die zich voordeden
en de gevonden oplossingen.

4. Na die eerste poging worden de rollen omgewisseld tussen de twee betrokkenen.

BENODIGDHEDEN
– Papier in A3 formaat
– Klembord
– Potlood + gom + scherper
www.artnouveau-net.eu

ARchitectuur – INTERIeur

DOELSTELLINGEN
• De aandacht vestigen op de kwaliteit van de
ruimtes, hun modulering en de lichtimpact
in het zoeken naar een vloeiend karakter.
• Een plastisch element (licht)
in woorden uitdrukken.

16.

LICHT

RICHTLIJNEN
1. De leerlingen bezoeken het gebouw telkens per twee.
EEN VAN HEN LOOPT
GEBLINDDOEKT EN DE ANDERE LEIDT
HEM. Halverwege het parcours worden de taken omgeruild.

2. De waarnemer concentreert zijn aandacht op het aanvoelen van het licht:
– aard van het licht: kunstlicht (luchters, lampenkappen, wandbelichting,…), daglicht, combinatie
van beide
– eigenschappen: kleur, densiteit, warmte
– invalshoek: rechtover, achterwaarts, zijdelings (links, rechts), loodrecht, rechtstreeks,
onrechtstreeks (spiegel, claustra, … ).

3. Er volgt een uitwisseling van de ervaringen, informaties en bevindingen van eenieder. Synthese
om de lichtuitwerkingen en hun impact op de ruimtelijke gewaarwording aan te tonen.

BENODIGDHEDEN
– Blinddoeken
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ARchitectuur – INTERIeur

DOELSTELLINGEN
• Een lichtbron nauwkeurig lokaliseren

17.

LICHT - BIS

RICHTLIJNEN
1. Realisatie van een fotografisch portret van de lichtbronnen van het bezochte gebouw.
2. Bij het afstellen wordt het fototoestel geregeld op een grotere opening van het diafragma dan het-

geen door de cel aangegeven wordt, TENEINDE LICHTJES OVERBELICHTE
OPNAMES TE BEKOMEN VAN DE MEEST LICHTE PLAATSEN VAN DE
RUIMTE. De berekening en/of de snelheid worden bij gevolg gemeten in de donkerste zones van de
te realiseren opname. Bij gebruik
van een toestel met meer technische mogelijkheden en met matrix
belichtingsberekening kan een
spotmeting gericht op een zeer
geringe oppervlakte van het
beeldvlak ingeschakeld worden.
Het volstaat om de lens te richten
op het donkerste deel van het te
fotograferen onderwerp alvorens
zijn beeldvlak uit
het middelpunt
te brengen.
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ARchitectuur – INTERIeur

DOELSTELLINGEN
• Een lichtbron nauwkeurig lokaliseren

17.

LICHT - BIS

3. Een reportage van alle vertrekken uitvoeren en een plan van het gebouw opmaken om te ontdekken op welke as de foto's opgenomen werden.

4. Synthese onder de vorm van een accordeon notaboek waarmee het mogelijk wordt een omvangrijk
beeld van alle lichtbronnen van het gebouw te verkrijgen.

5. Dit notaboek aanvullen met notities over de gewaarwordingen en/of de resultaten van activiteit
nr 16.
Dit experiment kan op verschillende momenten van de dag, zelfs op verschillende momenten van het
jaar gerealiseerd worden.

BENODIGDHEDEN
– Een reflex of digitaal fototoestel. Het digitaal toestel dient een matrixmeting met mogelijkheid tot
spotmeting of manuele afstelling van de belichting te beschikken. Het digitaal fototoestel is een
goede oplossing omdat daarmee de resultaten onmiddellijk kunnen bekeken worden en dat
de opname bijgevolg kan herbegonnen worden.
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ARchitectuur – INTERIeur

DOELSTELLINGEN

18.

• Wij ontdekken de door de architect
aangewende middelen om de volumevermeerdering
van de ruimtes te accentueren
• De aandacht wordt gevestigd op de
noodzakelijke samenhang van een
ruimte met haar functie.

VOLUMEVERMEERDERING

RICHTLIJNEN
1. Het bezoek is gericht op de waarneming van de verschillende ruimten en de middelen die ingezet

zijn om de kwaliteit ervan te verhogen.

2. Wanneer de binnenruimten aan een “woon-, werk- slaap- dans- eet- receptie- en
vermaakmechanisme …” getoetst worden, dan wordt HET BEGRIP
FUNCTIONALITEIT VAN EEN BINNENRUIMTE ONTWIKKELD.

De aandacht vestigen op:
– de muurbehandeling (kleur, kleurennuancering, uitvoering, deuren, spiegels, vensters)
– de plafondbehandeling (kleur, decor, glazen dak)
– de vloerbehandeling (materialen, kleur, textuur)
– het lichtspel (kleur, densiteit, warmte, herkomst)
– de impact van de binnenhuisinrichting, het meubilair
www.artnouveau-net.eu

ARchitectuur – INTERIeur

DOELSTELLINGEN

19.

• Wij streven naar een actieve lectuur van het plan.
• Hulp voor een driedimensionale
lectuur van een plan.
• Het verschil tussen waargenomen ruimte
en geconcipieerde ruimte wordt overbrugd.
• Het verhalend vermogen wordt aangewakkerd.

1900 HINKSPEL

RICHTLIJNEN
1. Op de vloer van een lege ruimte wordt het
PLAN VAN EEN ART NOUVEAU HUIS
op een dusdanige wijze uitgetekend dat men BINNEN DE
VERSCHILLENDE RUIMTEN KAN HINKELEN.

2. In plaats van de verschillende “hokjes” van het hinkspel
te nummeren IDENTIFICEERT men ze
(ontvangstkamer, voorhuis, keuken, …).

www.artnouveau-net.eu

ARchitectuur – INTERIeur

DOELSTELLINGEN

19.

• Wij streven naar een actieve lectuur van het plan.
• Hulp voor een driedimensionale
lectuur van een plan.
• Het verschil tussen waargenomen ruimte
en geconcipieerde ruimte wordt overbrugd.
• Het verhalend vermogen wordt aangewakkerd.

1900 HINKSPEL

3. Ieder kind heeft een kei die hij in het door de spelleider aangeduid vertrek werpt en waar hij
zich al hinkelend naar toe begeeft. De spelleider vertelt wat een persoon in de loop van een
dag in het huis allemaal doet en beslist aldus naar welke plaats het kind zich moet begeven.
Het kind kiest de af te leggen weg volgens de logica van het plan, gaat op een been naar de
bedoelde plaats en komt terug. Dan wordt de draad van het verhaal weer opgenomen. De
spelleider kan de invalshoek van zijn verhaal wijzigen volgens de maatschappelijke functie van
de persoon: huisbaas, dienstknecht, bediende, kinderen,

4. Rondleiding binnen het huis.

BENODIGDHEDEN
– Modelplan van een art nouveau huis met aanduiding van de functionaliteit van elk vertrek.
– Dik krijt in twee verschillende kleuren
– Keien.
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ARchitectuur – INTERIeur

DOELSTELLINGEN
• De dialoog tussen de materialen in het
interieur en het exterieur ontdekken.
• Het aantal gezichtspunten en waarnemingen
binnen eenzelfde ruimte verhogen.

20.

BINNEN-BUITEN

RICHTLIJNEN
1. Samenwerking per groepjes van 3-4 leerlingen die in twee teams verdeeld worden.
2. Een TEAM IS BINNEN HET GEBOUW WERKZAAM
in een vertrek aan de achterkant of aan de voorkant.
Het ANDERE TEAM WERKT BUITEN
HET GEBOUW, AFHANKELIJK VAN DE
PLAATS (van de verdieping) waar de andere ploeg bedrijvig is.

3. Beide teams leggen zich toe op eenzelfde niveau van het gebouw
en maken een inventaris op van de materialen die zij er aantreffen.

4. SYNTHESE en onderzoek van de resultaten: welke
materialen vindt men aan beide zijden terug? In
dezelfde hoeveelheid, dezelfde verhoudingen? Welke
zijn er de kleuren van, wat is de toestand van hun
oppervlak? Hoe geschiedt de transitie, via het decor,
via de behandeling van de gevel, …?

5. De gids verschaft bijkomende informatie in verband
met het gebruik van metaal zoals gebruikelijk bij de
bouwkundige principes aan het eind van de 19de eeuw.
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ARchitectuur – EXTERIeur

DOELSTELLINGEN

21.

• Het objectief lezen van een gevel
• Het begrip ritmiek benaderen
in de lectuur van een gevel (verticale
indeling, horizontale indeling)
• De aandacht vestigen op de verhouding
tussen de gevel en zijn openingen .

SCHETSEN!

RICHTLIJNEN
Aan de hand van de volgende leidraden een schets maken:

1. Het blad horizontaal of verticaal houden volgens de
globale silhouet van het geschetst gebouw.

2. Bij het tekenen van DE VORM VAN DE
BUITENGEVEL wordt de grootst mogelijke
oppervlakte van het blad gebruikt.

3. Het aantal niveaus waarnemen en de tekening
in evenveel horizontale vlakken indelen
met inachtneming van de proporties.

4. Het aantal traveeën waarnemen en de tekening
in evenveel verticalen vlakken indelen
met inachtneming van
de proporties.
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ARchitectuur – EXTERIeur

DOELSTELLINGEN

21.

• Het objectief lezen van een gevel
• Het begrip ritmiek benaderen
in de lectuur van een gevel (verticale
indeling, horizontale indeling)
• De aandacht vestigen op de verhouding
tussen de gevel en zijn openingen .

SCHETSEN!

5. Binnen de aldus verkregen vlakken worden de
DEUR- EN RAAMOPENINGEN
aangebracht en hun vormen en proporties
WEERGEGEVEN.

6. De aandacht richten op de verhouding van lege en volle ruimten in de gevel, het begrip compositie
bespreken.

7. Rekening houdend met de aanleg van de leerlingen gaat men met de werkzaamheden verder en
kunnen de decoratieve elementen weergegeven worden.

8. De oefening wordt verschillende malen herhaald en de specifieke woordenschat gememoriseerd.

BENODIGDHEDEN
– A3 papier
– Klembord
– Potlood, gom en scherper
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ARchitectuur – EXTERIeur

DOELSTELLINGEN
• Streven naar een objectie
ve lectuur van de gevel.
• Het begrip uitspringende en inspringende
volumes van een gevel onderzoeken.
• Het lichteffect op de
volumes bestuderen

22.

VOLUMES

RICHTLIJNEN
Een driedimensionale vereenvoudigde maquette van een
art nouveau gebouw realiseren.

1. Iedere leerling krijgt een BLOK PLASTICINE
dat een parallellogram als grondvlak heeft.
Nota: de leerlingen mogen ook per twee werken.

2. Het blok wordt al naar het model van het gebouw
horizontaal of verticaal gehouden.

3. De uitspringende en inspringende volumes worden
met behulp van PLASTICINE BEWERKT: daar waar
nodig wordt het blok uitgehold aan voor- of achterzijde
(loggia, inspringende ingang…) om uitspringende volumes
(bow-window, erkerraam, balkon, kroonlijst, trap,
luifel, uitspringende travee,…) daar waar nodig
aan te vullen.

Opmerking: men kan op een meer ludieke
wijze hierbij inhaken om de niveauverschillen
op de gevel waar te nemen gewoon door
erlangs te lopen met een spiegel op de neus
en op die manier de hoger liggende
elementen van onder te ontwaren
(zie activiteit nr 12).

BENODIGDHEDEN
– Zoveel plasticineblokken van 7 x 5 x 3 cm als er
leerlingen zijn.
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ARchitectuur – EXTERIeur

DOELSTELLINGEN

23.

• Met behulp van de bouwmaterialen
wordt de lectuur van de gevel
objectief benaderd.
• Onderzoek naar de bouwmaterialen,
ontdekking van hun diversiteit,
specificiteit en aanwending.

BOUWMATERIALEN

RICHTLIJNEN
1. De bouwmaterialen van de gevel worden geïdentificeerd en geïnventariseerd: –
baksteen (bloot, beschilderd, bestreken), geëmailleerde baksteen,
bepleisterd, steen, granito, witte kalksteen, kalkzandsteen, …),
beton, glas, glas-in-lood, hout, metaal, leien,
dakpannen, plateelwerk, mozaïek, graffito..

2. BEKNOPTE SCHETS VAN
DE GEVEL met aanduiding van de plaatsen
van de materialen.

3. Ontdekking van en uiteenzetting over de aangewende
technieken. De problematiek van conservatie en
specifieke restauratiewerkzaamheden aan het
bestudeerd gebouw kunnen eventueel ter sprake
komen. Indien mogelijk kan de medewerking van
een deskundige inzake restauratie gevraagd
worden ofwel kan een gebouw waar
restauratiewerkzaamheden
plaatsvinden benut worden
voor de oefening.
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DOELSTELLINGEN

23.

• Met behulp van de bouwmaterialen
wordt de lectuur van de gevel
objectief benaderd.
• Onderzoek naar de bouwmaterialen,
ontdekking van hun diversiteit,
specificiteit en aanwending.

BOUWMATERIALEN

VARIANTE

1. Wanneer de beknopte inventaris van de bouwmaterialen (zonder rekening te houden met
bijkomende decors) opgemaakt is, wordt de onderlinge samenhang en de impact ervan op de
waarneming van de gevel onderzocht.

2. Men gaat te werk met een aanzicht van het betrokken gebouw dat vrij is van materiaalaanduiding.
Met behulp van kalkpapier worden de GEVELSTROKEN die overeenstemmen met een
bepaald materiaal ZWART GEMAAKT. VOOR ELK ANDER MATERIAAL
WORDT NIEUW KALKPAPIER GEBRUIKT.

3. Vergelijking van de resultaten. De aandacht vestigen op de oppervlakteverhouding tussen de verschillende materialen. Conclusies trekken.

BENODIGDHEDEN
– A4 kopies van een gevelaanzicht
– A4 kalkpapier
– Potloden + gommen + scherpers
– Klembord voor de tekening
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ARchitectuur – EXTERIeur

DOELSTELLINGEN
• De aandacht vestigen op de kwalitatief
hoogstaande aanwending van de materialen.
• De voorkeur geven aan een
analytische benadering van de gevel.

24.

NAUWKEURIGHEID

RICHTLIJNEN
Onderzoek van de details:

1. De keuze bepalen van een
GEMAKKELIJK TE BEKIJKEN
ARCHITECTONISCH DETAIL dat in
aard en bewerking boeiend en specifiek voor
de art nouveau stijl is.

2. Het profiel ervan in werkelijke grootte met
behulp van een kam weergeven.

3. Het RESULTAAT TEKENEN.
4. Bijkomende informatie over de aangewende
technieken en de plannen die nodig zijn om
het getekende onderdeel te laten realiseren.

BENODIGDHEDEN
– Kam
– A4 papier
– Potloden, gommen, scherpers
– Klembord voor de tekening
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ARchitectuur – EXTERIeur

DOELSTELLINGEN

25.

• De aandacht vestigen op de kwalitatief
hoogstaande behandeling van de materialen.
• De aandacht richten op de overgang van het
ene materiaal naar het andere en meer in het bijzonder
op de dialoog tussen steen, glas en metaal.
• De voorkeur geven aan een
analytische blik op de gevel.

VAN DE HAK
OP DE TAK

RICHTLIJNEN
1. Waarneming van de gevel via een fotoquiz
spel bestaande uit detailopnames
in close-up waarbij de OVERGANGSZONES
VAN HET ENE MATERIAAL
NAAR HET ANDERE
(gietijzeren kolom/stenen gevel, raamkozijnen/
gevelsteen, natuursteen/smeedijzer) duidelijk uitkomen.

2. Zo mogelijk neemt men de details
waar met verrekijkers.

BENODIGDHEDEN
– Fotoquiz spel
– Eventueel verrekijkers
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ARchitectuur – EXTERIeur

DOELSTELLINGEN
• De veelzijdigheid in de gevelbewerking van art
• De blik verscherpen om de specifieke aspecten van
nouveau wordt naar voren gebracht, zonder evenwel
art nouveau in het gebouw te ontwaren zelfs wanneer
het alleen details of een deel van het gebouw betreft. een bepaalde wezenlijke identiteit uit het oog te verliezen.
• Ingaan op het aspect diversiteit en
• De elementen van onderscheid tussen een
art nouveau gebouw of een gebouw met art nouveau uniforme behandeling van een art nouveau gevel.
inspiratie en andere gebouwen worden noteren.
• De aandacht wordt gevestigd op de
originaliteit in de vorm van deze architectuur.
• Gelijksoortige elementen op verscheidene
gevels worden nagegaan.

26.

ART NOUVEAU
FAMILIE

RICHTLIJNEN
Een visueel art nouveau referentiesysteem opmaken.

1. Tijdens een wandeling in een art nouveau
omgeving worden MINSTENS 8
VERSCHILLENDE door de groep als
representatief voor deze stijl bevonden
GEVELS UITGEKOZEN en
GEFOTOGRAFEERD.

2. Goed gedifferentieerde gevels, zo mogelijk van
verschillende architecten en periodes, uitkiezen.
De voorkeur geven aan een identieke aanblik
(iets visueel kunnen thuisbrengen).
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DOELSTELLINGEN
• De veelzijdigheid in de gevelbewerking van art
• De blik verscherpen om de specifieke aspecten van
nouveau wordt naar voren gebracht, zonder evenwel
art nouveau in het gebouw te ontwaren zelfs wanneer
het alleen details of een deel van het gebouw betreft. een bepaalde wezenlijke identiteit uit het oog te verliezen.
• Ingaan op het aspect diversiteit en
• De elementen van onderscheid tussen een
art nouveau gebouw of een gebouw met art nouveau uniforme behandeling van een art nouveau gevel.
inspiratie en andere gebouwen worden noteren.
• De aandacht wordt gevestigd op de
originaliteit in de vorm van deze architectuur.
• Gelijksoortige elementen op verscheidene
gevels worden nagegaan.

26.

ART NOUVEAU
FAMILIE

3. De oefening herhalen met de blik uitsluitend gericht op deuren, ramen, balkons en decors.
Dank zij het naspeuren van details kan men huizen uitkiezen die er op het eerste aanzicht niet helemaal als art nouveau gebouwen uitzien maar die bijdragen aan de art nouveau trend van een
gebied. Met zo'n oefening wordt het bijgevolg mogelijk om de “kritische rijkdom” van deze stijl en
de invloed ervan te verstaan te geven op de gebouwen die nadien opgericht zullen worden.

4. Het REFERENTIESYSTEEM kan de vorm aannemen van een
FICHE- OF KAARTSPEL.

BENODIGDHEDEN
– Fototoestel
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ARchitectuur – EXTERIeur

DOELSTELLINGEN

27.

• Het belang van de lijn als
spanningsoverbrenger op het
voorplan brengen.
• De nuancering en de
modulering van een curve wordt
voelbaar gemaakt.

BOOG- EN
TEGENBOOG

RICHTLIJNEN
1. Men kiest een SMEEDIJZEREN ELEMENT van de gevel.
2. Een MAQUETTE WORDT
GEREALISEERD met behulp van
ELEKTRICITEITSDRAAD

BENODIGDHEDEN
– Geïsoleerde koperen elektriciteitsdraad van 2 mm diameter
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ARchitectuur – EXTERIeur

DOELSTELLINGEN
• Op zoek gaan naar de inspiratiebronnen
van het art nouveau decorum.
• De banden tussen art nouveau
en symbolistische schilderkunst
en litteratuur ontwaren.

28.

GRRRRRRR!

RICHTLIJNEN
1. Tijdens een rondleiding in een art nouveau wijk
gaat men ijzersmeedkunst, graffito, glas-in-loodramen,
mozaïeken, beeldhouwkunst en geglazuurd
aardewerk die art nouveau gebouwen opsieren,
waarnemen.

2. REALISATIE VAN EEN
BESTIARIUM aan de hand van
fotomateriaal.

3. FANTASTISCHE DIEREN
WORDEN GECREËERD aan de hand van foto-opnamen.
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DOELSTELLINGEN
• Op zoek gaan naar de inspiratiebronnen
van het Art nouveau decorum.
• De banden tussen art nouveau
en symbolistische schilderkunst
en litteratuur ontwaren.

28.

GRRRRRRR!

4. De NAMEN EN HET LEVEN van deze denkbeeldige diersoorten
VORMEN HET ONDERWERP VAN EEN SCHRIJFATELIER.

5. Presentatie van geschreven teksten en symbolistische schilderijen.

BENODIGDHEDEN
– een fototoestel
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IN EEN STADSWIJK

DOELSTELLINGEN
• Ontdekking van 3 art nouveau huizen
doorheen de emoties en gewaarwordingen met
behulp van smaak, geur- en tastzin en observatie.
• Er wordt getracht een effect op gebied
van verbeelding en gevolgtrekking te verwekken.

29.

ZINTUIGLIJKE
EN IMAGINAIRE
LECTUUR VAN EEN GEVEL

RICHTLIJNEN
1. Op voorhand worden drie huizen uitgekozen.
2. Voldoende materiaal voorzien.
3. De leerlingen werken per groepjes van drie tot vijf
personen en realiseren de drie hierna volgende
acties voor elk van de drie gevels.
ACTIE 1: Beelden en herinneringen die de tastzin
aanspreken
Zien met de ogen, zien met de vingers. Aanraken en
betasten alles wat kan op mensenhoogte. Alles wat
buiten het bereik is onderzoeken en met de blik
aanraken. De blik richten op de structuur van de
materialen, textuur, korreligheid en vastheid.
Met de bladen van allerlei aard uit samengestelde
schriftjes (zie benodigdheden) wordt de “vrucht” van hetgeen voordien bedacht is neergepend om de
gevel abstract of realistisch weer te geven. Het gekozen en naar de vorm geknipte of afgescheurde
papier wordt op het daartoe beschikbare karton geplakt.
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IN EEN STADSWIJK

DOELSTELLINGEN
• Ontdekking van 3 art nouveau huizen
doorheen de emoties en gewaarwordingen met
behulp van smaak, geur- en tastzin en observatie.
• Er wordt getracht een effect op gebied
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ACTIE 2: Ontcijfering en analyse van de gevel
Om een gevel te ontleden wordt de aandacht gevestigd op de verhouding tussen lege en volle ruimten,
de vorm van de openingen, de aanwezigheid van uitspringende en inspringende elementen, de dialoog
van de materialen onderling, de associatie van kleuren en materialen, de omvang van het decor.
De gevel wordt geïnterpreteerd met behulp van snoep van velerlei
vorm, smaak, kleur, textuur en consistentie en het resultaat van de
werkzaamheden wordt geassocieerd met twee verschillende snoepjes. Er wordt getracht het stadium van directe associaties achter zich
te laten en de creativiteit en de verbanden te ontwikkelen.
Wanneer de blik even rust gaat de verbeelding spreken… Welke mensen wonen thans achter deze
gordijnen? Van welke ervaringen is dit huis de getuige geweest? Wat lag hier voordat het gebouw
opgetrokken werd? Er worden opnieuw twee verschillende snoepjes gekozen ter evocatie van de
fictieve benadering van het huis.
De verantwoording van de keuzen wordt in woorden uitgedrukt en met een dictafoon opgenomen om
aan het einde van de werkzaamheden beluisterd te worden met de andere deelnemers.
ACTIE 3: Voorbijgaand verhaal
Nadat de gevel ontcijferd werd laat men de gewaarwordingen van blik naar reuk
overgaan en beeldt men zich een geur in die ermee in verhouding staat. Nadat
een rechtstreeks met het huis in verbinding verbonden parfum uitgevonden en
“opgevangen” werd geeft men het een naam.
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4. Bij een gedachtewisseling over de resultaten tussen de verschillende groepen, worden de
cassettes beluisterd, de reukflesjes met naam en « prentkaarten » van huizen tentoongesteld.
De resultaten worden geïnterpreteerd: bestaan er per gevel concordanties tussen de door de
deelnemers gemaakte keuzen? Is er een verband tussen de namen van de parfums en de
architectuurstijlen of van de opdrachtgever van het huis? Dit zijn sporen om het debat te openen
naar een historische en artistieke benadering van de betrokken huizen.

BENODIGDHEDEN
Voor een speurtochttas:
– een routehandboekje met de richtlijnen en de fotoreeks van de te ontdekken huizen met het
adres ervan.
– een schrift voor de tastzin samengesteld met bladen uit verschillende materialen en textuur
(verschillende papieren, karton, rubber, zijde, aluminium, …)
– 3 kartons in A5 formaat als drager voor de collage
– lijm + schaar
– tien soorten snoepjes die qua vorm, smaak, kleur, textuur en vastheid verschillen van elkaar
(roze spek, Napoleons, hopjes, viooltjes, cuperdons, …)
– dictafoon + cassette
– 3 parfumflesjes met hun etiket
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