1

Lees de tekst.

Panamarenko
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Heb je al gehoord van Panamarenko?
Hij is een kunstenaar uit ons land.
Hij werd in België geboren en ging hier naar school.
Panamarenko is niet zijn echte naam maar zijn artiestennaam.
Zijn artiestennaam koos hij zelf.
Eigenlijk heet hij Henri Van Herwegen.
Panamarenko studeerde aan de Academie in Antwerpen.
Daar kun je mode, fotografie of kunst studeren.
Panamarenko ontdekte er zijn echte talent: beeldhouwen.
Denk je nu aan de stenen beelden met blote billen die je soms in een museum ziet?
Zulke beelden maakt Panamarenko niet.
Hij verzamelt een heleboel voorwerpen uit ijzer, glas of hout die hij gebruikt om zijn kunstwerken in
elkaar te zetten.
Hij gebruikt ook magneten of oude motoren.
Panamarenko is dol op vliegen.
Al zijn kunstwerken hebben iets met vliegen te maken.
Zo knutselde hij een parachute, meikevers, ruimtetuigen, helikopters, vliegende rugzakken en
zelfs een wandelende kip.
Kunnen zijn kunstwerken ook echt vliegen?
Dat vindt Panamarenko niet belangrijk.
Het is de fantasie, de droom om te kunnen vliegen die je in zijn kunstwerken ziet.
Panamarenko is erg bekend, ook in andere landen.
Er werd zelfs een vliegtuig naar hem genoemd.
Nu maakt hij geen kunstwerken meer.
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Je kunt zijn werk nog op verschillende plaatsen zien.
Heel af en toe kan hij het niet laten om toch weer wat kunst te maken.
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Vul het vriendenboek van Panamarenko aan.

Naam:
Artiestennaam:
Geboren in:
Beroep:
Studeerde in Antwerpen aan de
Maakt kunstwerken over:
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Vul de tekst aan.
Panamarenko verzamelt materiaal en maakt een kunstwerk.
Hij gebruikt daarvoor onder meer

,

,

en zelfs
.

Panamarenko is zo beroemd dat zijn naam zelfs op een

staat.

Al zijn kunstwerken hebben iets met vliegen te maken.
Zo maakte hij bijvoorbeeld een

en een

.

Wat studeerde Panamarenko aan de Academie?
Je kunt er ook

en
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studeren.

4

a Waar of niet waar?
Waar

			

Niet waar

1 De naam Panamarenko werd bedacht door de buurman.

	 

2 Panamarenko is ook in het buitenland bekend.

	 

3 Panamarenko maakt soms stenen beelden met blote billen.

	 

4 Panamarenko maakt nog vaak een kunstwerk.

	 

5 Panamarenko vindt het belangrijk dat alles echt vliegt.

	 

6 Op de Academie kun je voor kok leren.

	 

b Bedenk zelf een vraag. Schrijf ze op en zet een kruisje.
		

Waar

Niet waar
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a Doorstreep het kunstwerk dat Panamarenko niet heeft gemaakt.
b Omcirkel het kunstwerk dat jij het mooist vindt.

c Lees de tekstjes en zet het nummer bij het juiste kunstwerk.
1

2

3

4

Een grote sigaarvormige ballon en twee motoren om het te besturen. Het is een van de grootste kunstwerken die Panamarenko heeft gemaakt. Zou deze zeppelin echt kunnen vliegen?

Met hout en klei werd dit beeld gemaakt. Het is een soort robot. Ik denk niet dat ze echt
eitjes legt, maar ze kan wel bewegen.

Dit diertje heeft vleugels van ijzerdraad. Het hangt aan een snoer en kan echt vliegen.
De meikever viel al eens op de grond. Toen was hij stuk. Nu staat hij veilig in een museum.

Pepto Bismo staat op een plein in Antwerpen. Op zijn rug hangen zes kleine motortjes.
Wie weet vliegt hij op een dag echt weg.
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