Panamarenko
PANAMARENKO (ANTWERPEN, 1940 - BRAKEL, 2019) WAS EEN BUITENGEWOON EN NIET TECLASSIFICEREN INDIVIDU BINNENDE HEDENDAAGSE KUNST.
Als kunstenaar, ingenieur, fysicus, uitvinder en visionair heeft hij uitzonderlijk onderzoek gevoerd naar begrippen als ruimte, beweging, vlucht, energie en gravitatie. Zijn werk is een combinatie van artistiek en technologisch experiment, en neemt verschillende vormen aan: vliegtuigen, duikboten, auto’s, vliegende tapijten en
vogels. Telkens spectaculaire constructies van vreemde schoonheid, tegelijk speels en indrukwekkend.

Panamarenko is dus een Belgische kunstenaar. Hij is één van de beste
Belgische kunstenaars van België en is geboren op 5 februari 1940 in
Antwerpen. Zijn echte naam is Henri van Herwegen. Hij maakt vooral
dingen die met vliegen te maken hebben, maar zijn constructies werken
meestal niet echt. Hij wordt geïnspireerd door het werk van Leonardo
da Vinci. Eén van zijn kunstwerken is Raven’s Variabele Matrix. Dat is
een grote kar met vleugels en fietswielen. Zijn bekenste werk is de Aeromodeller, dat eruit ziet als een soort zeppelin.

Panamarenko maakt niet alleen levensgrote installaties... meestal vertrekt hij van een idee op papier. Hij schets en hij tekent
op voorhand. Het lijken soms wat technische tekeningen door
de uitleg en extra informatie die rond de tekeningen terug te
vinden zijn. Ook zijn tekeningen zijn dus van groot belang in
de kunstwereld...

opdracht

Wat is nu jullie opdracht?
Jullie kruipen in de huid van Panamarenko en maken een eigen
vlieg-machine-uitvinding. We gaan geen bestaande vliegtuig of raketten
gaan kopiëren. Laat je inspireren door de natuur, gekke voorwerpen of
door bepaalde machines.
Vreemd, gek, bizar, ... het mag allemaal!
Je hebt verschillende keuzes om aan de slag te gaan:
Misschien kies jij om te tekenen en te schetsen en maak je er een soort uitvinderstekening van waar allerlei snufjes op staan uitgelegd.
Ofwel ga je een soort constructie maken met allerlei vind-materiaal. Dit mag
zeer eenvoudig zijn en hoeft zeker niet groot te zijn. Papier, brochettestokjes,
plakband, yohurtpotjes, kartonrolletjes,... kunnen allemaal van pas komen.
Heb je nog wat extra inspiratie nodig? Ga zeker eens een kijkje nemen op de
site van Panamarenko: www.panamarenko.com of google even de tekeningen
van Leonardo Da Vinci, ook hij heeft talrijke tekeningen gemaakt van mogelijke vliegmachines.

