
GEÏNSPIREERD DOOR 
COBRA
WAT HEB JIJ IN HUIS OM EEN BEELD TE MAKEN?



• Welkom bij de les . Vandaag wil ik jullie inspireren 
door cobra kunst. Als het goed is hebben jullie 
allerhande verpakkingsmateriaal verzameld de 
afgelopen week. Hoe meer hoe liever. Dan heb je wat 
te kiezen. Ik heb een voorbeeld en foto’s van het 
ontstaan van mijn beeld gemaakt. Je bent helemaal vrij 
in je onderwerp maar laat je vooral inspireren door 
kunstenaars wiens namen nog steeds verbonden zijn 
met de groep Cobra. Zoals Karel Appel, Corneille of 
Alechinsky. 

• Veel plezier.

De CoBrA-groep (1948-1951) was van 1948 tot 1951 een avant-
gardebeweging van kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland. De 
beweging werd op 8 november 1948 opgericht in het Café Notre-Dame in 
Parijs. De naam CoBrA is een acroniem van de hoofdsteden waar de 
oprichtende leden vandaan komen: Copenhague, Bruxelles en Amsterdam. 
Dit in het Frans, want dat was de voertaal van de beweging.[1][2] Het was 
de belangrijkste internationale avant-gardebeweging in de kunst van 
Europa direct na de Tweede Wereldoorlog.

Een aantal van haar schilderende leden, zoals de Belg Pierre Alechinsky, de 
Denen Asger Jorn en Carl-Henning Pedersen en de Nederlanders Karel 
Appel, Constant en Corneille, de Zweed Uno Vallman[3] verwierf grote 
internationale bekendheid. De werkwijze en de maatschappelijke ideeën 
van deze groep zouden zich na 1951 verder ontwikkelen en een lange 
nawerking hebben in vele Europese landen.

Bron wikipedia.

https://nl.wikipedia.org/wiki/1948
https://nl.wikipedia.org/wiki/1951
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acroniem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kopenhagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cobra_(kunst)#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cobra_(kunst)#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Alechinsky
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asger_Jorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl-Henning_Pedersen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_Appel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Constant_Nieuwenhuijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Corneille_(kunstschilder)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cobra_(kunst)#cite_note-3


HET RECHTER BEELD IS VAN 
PIEPSCHUIM, HET LINKER IS VAN 

HOUT. 

• Cobra kenmerkte zich door veel
kleurgebruik. Zelf heb ik bij het 
maken van mijn beeld gebruikt wat 
ik in huis heb. Omdat ik thuis geen
verf heb zie je dat ook niet in het 
voorbeeld. Ik heb kleur gebruikt
door te letten op de kleur van het 
materiaal.

• Maar je kan het natuurlijk ook
beschilderen.



DIT HAD IK GESPAARD DE 
AFGELOPEN WEEK.



DE EERSTE VRAAG IS ALTIJD, WAT GA IK MAKEN. LAAT 
JE INSPIREREN DOOR BIJVOORBEELD HET MATERIAAL 
OF JE OMGEVING. OF KIJK NAAR DIT FILMPJE OVER 
KAREL APPEL

• https://www.youtube.com/watch?v=bPvn
nmVOrcg

• Hier rechts mijn aanzet. Na even denken
besloot ik een beeld van een boot te
maken. Na wat rommelen had ik opeens
een vlag.

https://www.youtube.com/watch?v=bPvnnmVOrcg


• Verpakking van de bloembollen die ik
nog had zorgde voor de kleur. 

• Meestal eindig je met de vlag maar laat
het komen zoals het komt.



MOET JE WEER ZOEKEN NAAR WAT KAN HET 
SCHIP ZELF ZIJN. IK NAM EEN DRANKFLESJE.

https://www.cobra-museum.nl/het-museum/

De cobra beweging heeft een eigen museum in 
Amstelveen. De moeite waard om een virtueel kijkje te 
nemen.

https://www.cobra-museum.nl/het-museum/


BIJ MIJ KOMEN IDEEËN VAAK VANUIT HET MATERIAAL. 
ONDERZOEK WAT JE ER MEE KAN DOEN.

IK HAD EEN STAPEL KWEEKBAKJES EN DACHT AAN DE 
SCHOORSTEEN VAN DE NOOITLEK. ( BOEK ‘DE KLEINE 
KAPITEIN’ VAN PAUL BIEGEL = LEUK= LEZEN)

Maar het plastic vond ik hier toch niet mooi en bleek dat 
ik ook nog kartonnen kweekbakjes had. Dus goed je kast 
uitmesten. Hier kon ik wat mee.



ONDERTUSSEN PAPIER OM DE 
VLAGENMAST GENIET OM ‘M
MEER ZICHTBAAR TE MAKEN.

MET PLAKBAND, STEEDS KLEINE 
STUKKEN, VOORSTEVEN AAN
VLAGEMASTVERBONDEN.  





EEN SCHIP HEEFT WEL EEN 
BOEGBEELD NODIG.

Gelukkig had ik nog een eierschaal



• Zo maak je dus je beeld steeds zoals het jou op dat
moment het beste lijkt. Ik had nog een paasei dat als
pasasier kon dienen.

• Behouden vaart. ahoi!



NOG MEER LINKS OM GEÏNSPIREERD TE RAKEN. IK 
HOOP DAT JULLIE HET LEUK VONDEN.

https://amstelveenblog.nl/2019/06/16/expositie-van-vrouwen-in-cobra/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Constant_Nieuwenhuijs

https://www.cobra-museum.nl/triennale/ulric-roldanus/

Er is nog veel meer te vinden op internet maar dát past niet allemaal in dit 
hokje.

Veel plezier en ik vind het leuk als jullie een foto opsturen van jullie beeld. 
Hartelijke groeten Tabita Blok
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