
Kijkwijzer beeldenpark Een Zee van Staal
(foto’s Michiel Jansen)

Groep 1 en 2

De kijkwijzer voor de groepen 1 t/m 4 is bedoeld als handleiding.
De cursieve teksten kunt u voorlezen.

Ales Veselý  The Messenger (De Boodschapper)

1. Ga naast het beeld staan.
Hoe groot is het beeld?

  2 kleuters hoog
  5 kleuters hoog
  10 kleuters hoog

2. Vesely maakt voor elk beeld een serie ontwerpen. Voor dit 
beeld gebruikte hij nieuw en bestaand materiaal. De ‘keien’ (dit 
zijn slakken uit de hoogovens; resten aangekoekt materiaal, 
bestaande uit kalk en ijzer) en de gegolfde plaat zijn op het 
terrein van CORUS gevonden.

Van welke materialen is dit beeld gemaakt?

  Karton
  Ijzer 
  Hout 
  Steen

3. De kei bovenin is zo zwaar als vijf auto’s.
Durf je er onderdoor te lopen?
 



Kijkwijzer  Groep 1 en 2

José Rault  Au delà de Vagues (Boven de Golven)  

De kunstenaar vertelt met zijn beeld een verhaal over de plek waar hij zijn leven lang heeft gewoond: Aan de 
kust van Bretagne in Frankrijk.
Een kust met hoge rotsen.

1. Noem eens op wat je allemaal ziet: Het deel wat de mensen 
voorstelt, de staande delen die de rotskust voorstellen.
Wijs op de vogels 
Hoeveel vogels zie je? 

2. Zien ze er allebei hetzelfde uit of zie je verschillen? 
Welke?
De vogel op de grond heeft ronde vormen en lijkt een beetje op 
een echte vogel. De andere vogel is veel hoekiger en lijkt een 
beetje op een straaljager.

3. Bij de zee en de kust horen ook golven.
Zien jullie die ook?

4. Ziet onze kust er ook zo uit?



Kijkwijzer groep 3 en 4

Ales Veselý  The Messenger (De Boodschapper)

1. Ga naast het beeld staan.

Hoe hoog is het beeld denk je?
  lager dan 3 juffen/meesters op elkaar.
  lager dan 4 juffen/meesters op elkaar.

2. Dit beeld is niet alleen van platen staal gemaakt.  
Je ziet ook twee grote “keien”. Deze keien noemen ze 
“beren”, eigenlijk afval. Het zijn slakken uit de hoogovens,  
aangekoekt materiaal. Het bestaat uit kalk en ijzer. 
Ze wegen meer dan duizend emmers zand.
Welke is het zwaarst, denk je?

3. Is het gevaarlijk om onder de steen te gaan staan?
Waarom wel of waarom niet?

4. Sommige stukken van dit beeld heeft de kunstenaar zelf gemaakt.
Andere heeft hij gevonden.
Welke heeft hij gevonden, denk je. 
 
5. Wat vind je van dit beeld? Mooi? Leuk?



Kijkwijzer  Groep 3 en 4

José Rault  Au delà de Vagues (Boven de Golven)  

De kunstenaar vertelt met zijn beeld een verhaal over de plek waar hij zijn leven lang heeft gewoond:  
Aan de kust van Bretagne in Frankrijk.
Een kust met hoge rotsen.

1. Noem eens op wat je allemaal ziet:  
Het deel wat de mensen voorstelt,  
de staande delen die de rotskust voorstellen.
Wijs op de vogels 
Hoeveel vogels zie je? 

2. Zien ze er allebei hetzelfde uit  
of zie je verschillen? Welke?
De vogel op de grond heeft ronde vormen en lijkt een beetje op 
een echte vogel. De andere vogel is veel hoekiger en lijkt een 
beetje op een straaljager.

3. Dit beeld gaat over de plek waar de kunstenaar woonde: De zee.
Zien jullie de zee?

4. En wat zouden die staande platen dan voorstellen?



Kijkwijzer groep 3 en 4
 
Jaak Soans  Playing Waves (Spelende Golven)

De kunstenaar heeft vier halve cirkels in elkaar gezet. 
Eerst heeft hij een modelletje gemaakt en net zo 
lang gepast tot hij het goed vond. Hij heeft het beeld 
midden in het beeldenpark bovenop een laag duintje 
gezet. Dat heeft hij expres zo gedaan zodat je er 
helemaal omheen kunt lopen en het beeld van alle 
kanten kunt bekijken.  Dan zie je dat het beeld telkens 
van vorm verandert. Soms is het dicht en lijkt het heel 
groot en zwaar en dan weer heel open, licht en puntig. 

1. Loop eens om het beeld heen en kijk eens goed.
Welke woorden vind je bij het beeld passen?

  open    dun    recht
  dicht    rond
  zwaar   puntig

2. De kunstenaar heeft dit beeld heel slim in elkaar gezet.
(Doe voor: handen kruislings in elkaar steken.)
Uit hoeveel vormen bestaat dit beeld eigenlijk?

  3 vormen
  4 vormen
  5 vormen

3. Nu heb je waarschijnlijk ook gezien dat alle vormen hetzelfde zijn.
Maar hoe ziet deze vorm eruit? Vertel maar eens!

4. Dit beeld heet “Spelende Golven”, maar je kunt er natuurlijk ook nog andere dingen in zien.
Wat bijvoorbeeld?


