Arbejde med kubistiske figurer

Elevark

Kubisme
Kubisme er et udtryk, man især bruger
inden for malerkunsten.
Der gøres brug af simple, geometriske
figurer som kegler, kasser, cirkler m.m.
Især malere som Picasso og Braque var
med til at udvikle kubismen.

Du skal ved hjælp af klodser skabe en kubistisk figur. Klodserne holdes sammen af metaltråd, som
vist på billedet nederst på siden. Figuren skal dekoreres, men hvordan er op til dig.
Du kan fx bruge: maling, stof, perler. Måske har du en helt anden ide til udsmykning?
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Modtag instrukser fra din lærer om størrelsen på de klodser, du kan benytte til opgaven.
Træk et kort med beskrivelse af den figur, du skal lave. Hvis I har fået besked på selv at vælge
en figur, gør du selvfølgelig det.
Lav en tegning af figuren. Hvis du vil, kan du printe et rigtigt billede ud fra nettet og inddele
det i "firkanter" eller tegne et selv.
Anbring den færdige tegning foran dig. Begynd nu at save de
stykker ud, du skal bruge til de forskellige dele. For at figuren
kan stå (hvis den skal det), er det vigtigt, at stykkerne i bunden
("fødderne") ikke er for små. Du kan eventuelt bruge en plade
til at fastgøre figuren på senere.
Når du har savet alle stykkerne, skal de pudses. Sørg for at fjerne
alle splinter fra savearbejdet og rund eventuelt kanterne en
smule.
Efter at have pudset klodserne, skal der bores et hul de steder,
hvor der skal sidde metaltråd mellem klodserne. Det er vigtigt,
at boret og metaltråden har samme diameter (er du i tvivl
spørg din lærer). En god metode til at få et hul i midten af klodsen er at slå en streg fra hjørne til hjørne. Midten er det sted,
hvor stregerne krydser.
Når du har boret alle huller, er det en god ide at male eller dekorere klodserne. Husk at vær
kreativ i dit valg af farver, stof eller lignende. Jo mere umage du gør dig her, jo flottere bliver
det endelige resultat.
Er hullerne efter dekoration dækket af maling eller stof, skal de lige bores op igen. Husk at
bruge det rigtige bor.
Nu skal klodserne samles. Klip metaltråd i den længde du ønsker. Husk at noget af tråden
forsvinder ind i figuren. Inden du samler, påfører du lidt lim på enden af metaltråden. Brug
eventuelt en tang til at "presse" tråden ind.
Når alt er samlet, er figuren færdig.
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