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Van der Toorn heeft een kunstwerk gemaakt speciaal voor de school waar het werk staat.                        

‘De  Prinsenhof’ staat in een parkachtige omgeving. Van der Toorn vond, dat de vriendelijke bouw van de 

school iets kwetsbaars had. Daarom maakte hij een mythische wachter met aan zijn voeten een kasteeltje, 

zoals de demonische wachters voor de tempels in Japan. Deze wachters moesten het kwaad buiten houden. 

In de school staan nog 3 kleine beelden. Helaas kan je die niet (altijd) zien. 

Mytisch   =fabelachtig (sprookjesachtig, vaak met dieren                                                                                        

Demonisch  = duivels 

Techniek: kleien, vormen, structuur maken,   

Materiaal: klei 

Gereedschap: onderleggers, rollen, mirettes, spatels  

Links:  Werken met klei        Mytische Wachters 
 

    
Van der Toorn            

           ’De mythische wachter’ 

Werkwijze 
1. Bekijk het plaatje met de afbeelding van ’De mythische wachter’. 

2. Maak een bol voor een hoofd (Lees de werkwijzer KLEI MENSFIGUUR) 

3. Maak dikke en dunne rollen voor lijf, armen en benen. 

4. Bepaal wat voor fabelfiguur jij maakt. Iets mannelijks? Iets vrouwelijks? Iets dierachtigs? 

5. Zorg ervoor dat de verhoudingen kloppen.  

6. Geef je figuur een stand (zitten. liggen, lopen, hollen). (Maak alles goed aan elkaar vast met een papje ) 

7. Zorg voor evenwicht. 

8. Staat of ligt je werk stevig? Krijgt het een sokkel?(een onderplaat, soms als een soort pilaar of tafeltje) 

9. Rol dunne plakken klei en snijd er kledingstukken, vacht, vleugels, …..uit. 

10. Maak een onderscheid in structuur. Je moet gladde delen laten zien maar ook delen met ruwe structuren of 

delen met figuurtjes.  
11. Bekijk je werk. Is alles netjes afgewerkt aan alle kanten? Zit er nergens lucht tussen de delen? Druk het goed aan!!! 

12. Heb je de naam en groep in de klei geschreven? 

13. Tevreden?  Ruim de spullen op.  

14. Bespreek je werk en vergeet niet ook het werk van de anderen te bekijken.  

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/klei/
http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=110898

