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Een aap op een fiets, hoe knip je zoiets ?
Workshop knipkunst/ collage-maken voor iedereen die van dieren, fietsen, kunst en knippen houdt. 



Een aap op een fiets, hoe knip je zoiets?
Een aap op een fiets, een beer in het verkeer, een slak op de weg; we gebruiken nogal eens dierfiguren om rijstijlen van menselijke weggebruikers aan te 
duiden.    Een aap op een fiets of een beer op een driewieler zien we alleen nog in (oude) circussen, films en sprookjesboeken. Het werkt op onze 
lachspieren om een aap of een beer op een fiets te zien. Ze zijn er niet voor gemaakt, de beentjes zijn te kort, de armen te lang of ze kunnen niet bij de 
fietsbel omdat ze niet over een duim beschikken (giraffe). We lachen omdat we klaarblijkelijk naar een vergissing van de natuur of naar een fantasie- of 
droomwereld zitten te kijken.  Een afbeelding van een dier op een fiets kan ons dus aan het (glim) lachen maken.

Wat gaan we doen?

Een silhouet-afbeelding van een dier op een fiets maken.

In deze workshop kan je leren hoe je een grappige, serieuze, ontroerende of fantasievolle silhouet-afbeeldingen kunt maken met knipkunst.

Als je met deze figuren hebt geoefend kun je natuurlijk verder gaan met het maken van afbeeldingen voor bv een boek, tijdschrift, werkstuk, kunstwerkje of 
animatie.

Wat heb je nodig:                                  afbeeldingen van dieren (blz 9 tm 13)                          afbeeldingen van fietsen (blz 3 t/m 7)                                               

Verder heb je nodig: 

Wat is er nog meer?

Vanaf blz. 14 vind je voorbeelden, achtergrondverhalen en inspiratie. (blz 20 t/m 24) 

Lĳm



Hoe kan je een fiets tekenen ?



Deze fietsen kan je natekenen, of uitprinten. Plaats daarna een van de uitgeknipte dieren op de fiets
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De wolf; knip de losse onderdelen uit en maak een lopende wolf



De Haas; knip de losse onderdelen uit 
en maak een rennende haas



De Haas; knip de losse onderdelen uit en maak een rennende haas



De aap; knip de losse onderdelen uit en maak een wandelende aap.


 



De ezel; knip de losse onderdelen uit en maak een staande ezel
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Hoe loopt een ezel ?



De Giraffe; knip de losse onderdelen uit en maak een wandelende giraffe



De Beer;knip de losse onderdelen uit en maak een wandelendebeer



Het varken; knip de losse onderdelen uit en maak een wandelend varken



De struisvogel; knip de losse onderdelen uit en maak een lopende struisvogel 



De olifant; Knip de losse onderdelen uit en maak een wandelende olifant 



Dieren als attractie in de Gouden Eeuw.
Het ontstaan van dierentuinen en kermisdieren.

In de Gouden Eeuw (daar gaat het Westfriesmuseum over) ontstonden de eerste dierentuinen in Nederland. Uit verre oorden als China, 
Japan, Afrika en India namen Nederlandse handelslieden en koopmannen (VOC)) exotische dieren mee.

De mensen in Nederland keken hun ogen uit naar die bijzondere schepsels; zoiets hadden ze nog nooit gezien!

Dat het allemaal heel bijzonder was blijkt bijvoorbeeld uit de tekeningen die Rembrand maakte van het eerste olifantje in Nederland; Hansken.
Ook van de Rinoceros Clara die als een kermisattractie werd rondgereden door Europa zijn tekeningen, etsen en schilderijen gemaakt.

In Amsterdam had de herbergier Blauw Jan heel veel verschillende levende en opgezette dieren verzameld. Hij maakte er een dierentuin van.

Om de bijzondere attractie beschikbaar te maken voor nog meer belangstellende gingen sommige dieren ‘op tournee’ door heel Europa.
Op kermissen vergaapten de mensen zich aan de exoten.  De ‘gewone’ dieren als hond, kat en muis of vlo werden getraind om een kunstje te doen en daarmee de mensen te vermaken.

Het dier als kermisattractie vinden we niet meer nodig; we kunnen alle wilde dieren op tv zien.

En de fietsende beer, giraf of aap zien we alleen nog opduiken in onze fantasie en in de kunst.



Op de kermissen die tussen de late middeleeuwen en het begin van de twintigste eeuw elk jaar op allerlei plaatsen in Nederland worden gehouden, zijn vertoningen met dieren een belangrijke attractie. Zij bieden een blik in 
de wondere wereld der natuur ‘tot leering ende vermaak’ van het aanwezige publiek onder invloed van de Verlichting, die de mensheid wil verheffen door kennis. De grootste bloei van omvangrijke rondtrekkende attracties 
met dieren op kermissen vindt plaats in de periode van 1750 tot 1850

Gewone huisdieren trekken op de kermis alleen publiek als ze heel bijzondere kunstjes kunnen vertonen, zoals kanaries die een spelletje kaart spelen, katten die klokken bespelen en geleerde honden, die opdrachten in 
allerlei talen uitvoeren.



Pietro Longhi, De Rinocerus Clara als 
kermisattractie.
1702 (links en 1750 (onder)

Clara (1738 - 1758) was een 
vrouwelijke Indische neushoorn die in het 
midden van de achttiende eeuw vanwege een 
zeven jaar durende tentoonstelling door heel 
Europa beroemd werd. Zij betrad in 1741 in 
Rotterdam het Europese land en werd hiermee 
de vijfde levende neushoorn in Europa sinds 
Dürers Rhinocerus in 1515.

https://www.wikiwand.com/nl/1738
https://www.wikiwand.com/nl/1758
https://www.wikiwand.com/nl/Indische_neushoorn
https://www.wikiwand.com/nl/Europa_(continent)
https://www.wikiwand.com/nl/Rotterdam
https://www.wikiwand.com/nl/D%C3%BCrer
https://www.wikiwand.com/nl/Rhinocerus


silhouet-afbeeldingen van dieren in beweging



inspiratie 
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