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Zadkine is een kunstenaar uit Rusland die in Parijs werkte. Tijdens een bezoek aan Rotterdam was hij zo 

onder de indruk van alle vernielingen die de Duitse bombardementen in Rotterdam hadden aangebracht, 

dat hij er een kunstwerk van heeft gemaakt. Hij verbeeldde de stad als een mens van wie het hart uit het 

lichaam was gerukt. Hij had het gewoon voor zichzelf gemaakt maar de directeur van De Bijenkorf besloot 

het beeld aan de stad Rotterdam te schenken.  

Zadkine heeft rond de Tweede Wereldoorlog een onuitwisbare indruk gemaakt op de Nederlandse 

beeldhouwkunst. Vrijwel alle belangrijke beeldhouwers uit die tijd hebben in zijn atelier gestudeerd. 

In 1965 heeft hij voor Orpheus in Apeldoorn een gelijkgenaamd kunstwerk gemaakt.  

Orpheus was een mythische persoon die zijn luit aan de onderwereld gaf in ruil voor zijn geliefde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniek: snijden, gutsen, drukken  

Materiaal: papier, karton, drukinkt, linoleum, potlood, futselplank, veel kranten 

Gereedschap: gutsen, mesjes, linoroller, lepel, glasplaat,  

Links:  Wiki Zadkine 

Orpheus; het verhaal 

Info drukwerk 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ossip_Zadkine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orpheus_en_Eurydice
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/
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Werkwijze     
 

Vooraf: 

Vouw een boekje van twee vellen A4 

 

 

 

 

1  2  3  4 

 

In dit boekje ga je netjes je werk stap voor stap ontwerpen 

Maak op de voorpagina iets moois met daarbij duidelijk   je naam en de groep waarin je zit. 

 

1. Bekijk afbeeldingen met het werk van Zadkine 

Je ziet veel mensfiguren 

2. Teken in je boekje minstens 5 mensfiguren  

   Laat je inspireren door de vormen van Zadkine 

   Zie je hoe hoekig en stevig de kuiten, benen, armen zijn?  

Zie je dat er ruimtes zijn in het beeld?  

Maak 5 totaal verschillende houdingen. 

3. Kies het beeld met de mooiste vorm. 

   Is het goed te maken? Bespreek dit met de andere leerlingen en of de leerkracht. 

4. Weet hoe je moet werken met linoleum drukwerk 

5. Teken je ontwerp op een stuk linoleum.  

(denk eraan: de afdruk wordt  gespiegeld) 

Scherpe lijnen snij je voor met een mes. 

Delen die je wit wilt hebben steek je uit met een guts.  

Hou rekening met de manier van steken. Dit zie je straks in je drukwerk terug. 

6. Controleer of je alles hebt gegutst wat nodig is om een mooi beeld te krijgen. 

7. Trek een knoeischort aan. 

8. Plaats een drup blockprint bovenaan een glasplaat. Dit is de voorraad. 

9. Doop de inktroller in de voorraad en rol de inkt tot er een gelijkmatige laag ontstaat. 

   NIET TE VEEL INKT! 

10. Als de inkt egaal is verspreid, rol dan de linoleum in met inkt. 

11. Leg het linoleum met inkt op een schoon stuk krant (of onderlegger) met de kant naar boven.   

Leg hier een vel papier overheen  

   NIET MEER SCHUIVEN! 

12. Rol er voorzichtig met een schone roller overheen. Voorzichtig wrijven met een lepel kan ook. 

Vergeet de hoeken niet! Ook handig: een drukpers! 

13. Hang de afdrukken aan een lijn om te drogen of breng ze naar de plek die de leerkracht je wijst. 

Loop voorzichtig!! 

14. Leg, wanneer je klaar bent je lino-stempel ook te drogen. Laat je er een laagje inkt opzitten of maak je hem schoon? 

15. Bekijk je werk. Is alles netjes afgewerkt? Recht geknipt? 

 

16. Plak het mooiste werk in je boekje 

http://search.hp.my.aol.nl/aol/image?invocationType=topsearchbox.image&query=zadkine
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/

