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OPDRACHTEEN

Niki de 
Saint Phalle
Niki de Saint Phalle (spreek uit als: 
Sèn Fal) was een kunstenares met 
grote dromen. Ze wilde de wereld 
mooier maken. Daarom maakte 
ze heel veel vrolijke kunst.
Heel bekend is ze geworden met 
haar Nana’s. Dat zijn beelden 
van vrouwen met dikke billen en 
grote borsten. Voor Niki waren de 
Nana’s echte superhelden.
Niki maakte niet alleen maar 
‘gewone’ beelden om naar te 
kijken. Ze maakte ook kunst van 
stoelen, lampen en fonteinen. 
Van sommige beelden liet ze 
er heel veel maken. Zo konden 
er veel meer mensen van haar 
kunstwerken genieten.

Mijn blije 
DAGboek
Wat gaat heel goed vandaag? 

…………………………………………………

…………………………………………………

Heb je vandaag extra gelachen? 

…………………………………………………

…………………………………………………

Waar denk je dat je 
vanavond over zult dromen? 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
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Sssstructuur-
Sssslang
Niki de Saint Phalle maakte veel 
kunstwerken van slangen. Die 
vond ze erg eng. Ze raakte haar 
angst kwijt door kunstwerken van 
deze dieren te maken. Het lukte 
haar zelfs de angst te veranderen 
in blijdschap!

Voor welk dier ben jij bang?

………………………………………………

Teken hier het enge dier. 
Maak het zo vrolijk mogelijk!

Niki heeft haar kunst met allerlei 
vormen versierd: stippen, strepen 
en kronkels. Die herhaling van 
vormen noem je met een moeilijk 
woord structuur.

Maak de structuren in de slang 
verder af door de vormen steeds 
te herhalen. In de lege vakken 
verzin je je eigen structuren.

OPDRACHTTWEE

Niki de Saint Phalle, Serpent yin yang, 1982, Courtesy Galerie Mitterand, Parijs. 
©2019, Niki Charitable Art Foundation, All Rights Reserved.



Maak het zelf: 

1, 2, 3, 4 Nana 
van papier
Benodigdheden:  
• (Gekleurd) papier
• Stiften of potloden
• Schaar
• Lijm of plakband
• Een leeg luciferdoosje

1. Neem een vel papier. Leg je 
hand op het papier en trek de vorm 
van je hand en een stukje van je 
pols om.

2. Tekenen op het topje van één 
van de drie middelste vingers een 
gezichtje. Versier je hand met 
lijnen, kleuren en structuren. Maak 
er een vrolijk geheel van.

3. Knip de hand en een lang stuk 
pols uit (wees voorzichtig met de 
schaar!).

4. Draai je papier om en versier 
ook deze kant met lijnen, kleuren 
en structuren.

5. Vouw je papier dubbel op 
de middellijn van de vinger met 
het gezichtje. Knip de vouw een 
stukje in op de pols. Vouw de twee 
ingeknipte stukjes over elkaar en 
plak ze aan elkaar vast. 

6. Zet je beeldje rechtop en plak 
het vast op een luciferdoosje.

7. Vouw de vingers verschillende 
kanten op. Geef een speels effect 
aan je papiersculptuur. Zo ontstaat 
je eigen dansende Nana!

VEEl plEziEr!

3   |   MUSEUM BEELDEN AAN ZEE

Niki de Saint Phalle, Nana ‘Dawn’ (bleue), 1993, particuliere collectie. 

Foto: Wim de Boer. ©2019, Niki Charitable Art Foundation, All Rights Reserved.
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