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De school én het museum mogen dan wel dicht zijn, bij Design Museum Den Bosch valt er nog steeds
iets te leren! Deze homeschool-ontwerptool hoort bij de etalagetentoonstelling
‘Keramiek in Quarantaine’. Voor de ramen van het museum staan topstukken van internationale
designers tentoongesteld, je loopt er simpelweg langs om alles te bekijken.
Kan je niet zelf komen kijken? Ga dan naar de Instagram- of Facebookpagina van het museum, daar
zie je alle werken ook.
adres: de Mortel 4, Den Bosch.

De tool bestaat uit twee pagina’s. Print pagina 1 uit en neem deze mee wanneer je de
tentoonstelling gaat bekijken. Het is ook handig als je een potlood of pen mee neemt!
Met pagina 2 kan je aan de slag wanneer je weer thuis bent. Op de pagina’s staan tips en vragen.
Volg de stappen en leer ontwerpen als een echte designer!
Zijn er ook andere bezoekers bij de tentoonstelling?
Wacht even tot het wat minder druk is en zorg dat je voldoende afstand van elkaar houdt.

We vinden het geweldig als je een kijkje komt nemen en horen natuurlijk graag wat je hebt ontdekt.
Laat je een berichtje achter op Instagram of Facebook?

Ga op zoek naar dit ontwerp,
gevonden? Kijk dan, voor jezelf,
een tijdje goed naar alles wat je ziet.
Praat nog even niet met elkaar,
probeer alle details zo goed mogelijk te bekijken.
Klaar met kijken? probeer dan samen 10 dingen
op te noemen die je hebt gezien. Gelukt?
Noem er dan samen nog eens 10, we weten
zeker dat het jullie lukt!

Ettore Sottsass was een
ware vormenjager:
hij zocht altijd naar de
mooiste vormen en kleuren
en stapelde er de meest
bijzondere ontwerpen mee.
Deze ontwerpen waren in zijn
fantasie veel meer dan alleen
vazen. Zo stelde hij zich vaak voor
dat het gebouwen waren. Lukt het
jou om deze vaas om te toveren tot
een gebouw? Teken een ingang,
ramen en bewoners!

Kan je ook hier hardop vertellen wat je
allemaal ziet? Doe het samen en probeer
zoveel mogelijk dingen te benoemen.
Wat zijn de overeenkomsten tussen deze
vazen? En zie je ook veel verschillen?
Sommige designers, zoals Andrea Gill,
gebruiken hun vazen als een soort
schilderij. Ze beschilderen ze met
fantasievolle patronen. Zou jij deze vaas
ook een mooi patroon kunnen geven?
Teken het!

Waar doen ze je aan denken? Je hebt het vast goed gezien,
de ontwerpers van deze vazen gebruikten echte planten om tot dit
patroon te komen. Dat kan jij ook! ga op zoek naar een mooie vorm op
straat (een blaadje, steentje of iets anders) en leg het op deze vaas:
lukt het jou een patroon over te trekken?

Na alle oefeningen op de vorige pagina is het nu tijd zelf een vaas te ontwerpen.

Het begin, de onderen bovenkant, is al
gemaakt. Maak jij de
vorm af? Denk nog even
terug aan alle bijzondere
vormen die je zag bij het
museum.

Nu nog een patroon.
Wordt het een rustig of
druk ontwerp, serieus
of vrolijk? Je mag best
even oefenen op een
ander papier.
Ga bijvoorbeeld op
zoek naar leuke kleine
voorwerpen en teken ze
na of trek ze over. Vul
uiteindelijk jouw patroon
hier in.

Welke kleuren kies jij
voor jouw vaas?
Gebruik potloden,
stiften of verf.
Of beplak de vaas met
stukken gekleurd
papier en andere
dingen die je in huis
vindt.

Knip het ontwerp uit.
Maak een mooie lijst
of plak het op een stuk
karton en geef het een
mooie plek voor het
raam zodat de mensen
in jouw straat ook kunnen genieten van jouw
ontwerp.

