Vooraf in de klas: Kijkopdracht groep 6
Vormen en patronen
Een project over vormonderzoek en de beeldaspecten vorm en lijn, kleur en compositie.

Zoek en ontdek vormen en patronen in je omgeving.
Kijk eens naar je sokken of trui, keien of stenen in de straat.
Of kijk eens naar een blad, een rij potjes op een plank of laatjes in een kast.
Overal om ons heen zijn vormen en patronen te ontdekken.
Dat zie je bijvoorbeeld aan de gebogen lijnen in de molensteen.
Of in de wieken van de molen.
En dat zie je ook in de kunst van Escher.

Het schildersatelier in het museum Oold Ark (Ooststellingwerf))
Opdracht vooraf:
Deze foto’s zijn gemaakt in de molen De Weyert en in het museum Oold Ark.
Maar ook in de korenmolen Windlust zijn natuurlijk dit soort voorbeelden te vinden.
Op de foto’s zie je verschillende gereedschappen en er zijn foto’s van het interieur gemaakt.
Daarbij is gelet op het beeldaspect vorm.
Beeldaspect vorm:
Er zijn verschillende vormen om je heen te ontdekken n.l.:

Geometrische vormen
en

Organischevormen

Geometrische vormen hebben een duidelijke vorm: driehoek, cirkel, vierkant.

voorbeeld
In de molen zie je verschillende geometrische vormen, langgerekte vierkanten in de trapleuning, de
fotolijst op de achterwand is ook vierkant. Boven in de balken zie je de driehoeken van de
ingezoomde foto.
Zie je nog meer vormen op de 1e foto?

voorbeeld
In het museum is een afdeling schoenmakerij. Op een vierkant tafeltje liggen verschillende
gereedschappen, het aambeeld heeft een ovale vorm en de spijkertjesbak bestaat uit een achttal
driehoeken.
Zie je nog meer vormen op de 1e foto?

Organische vormen hebben een geen duidelijk vorm en doen denken aan dingen in de
natuur, als dieren of planten.

voorbeeld
In de molen zie je ook een aantal organische vormen. Zoals een lap over de bovenrand van het
kastje. Of in de linker meelzak in het kastje die met een touwtje bovenin bij elkaar gebonden is,
waardoor de rand van de meelzak een “bloemvormige” organische vorm maakt.
Herken je nog meer organische vormen op de 1e foto?

voorbeeld
In het schildersatelier in het museum herken je misschien een organische vorm in het petje aan de
wand.
Zie je er nog meer organische vormen?
Opdracht voor in het museum Oold Ark en de molens De Weyert en Windlust:
Zoek 2 of 3 objecten waarin je een geometrisch of organisch vorm herkent en maak er een schets
van. Deze schetsen worden in de beeldende les gebruikt als vorm en onderdeel van het patroon.
Het mogen geometrische vormen zijn en organische vormen.

