week 23 – 2 juni 2014 – tekst niveau B

Kunst met steentjes
Lego is speelgoed waar zowel jong als oud mee speelt. Het bestaat al heel lang en van alles
kan ermee worden gebouwd. Regelmatig zijn er tentoonstellingen van uit lego gemaakte
bouwwerken of andere voorwerpen.
The Art of the Brick
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In Amsterdam is momenteel zo’n legotentoonstelling te
bezoeken. De tv-zender CNN zegt erover dat deze
behoort tot de tien tentoonstellingen die je echt gezien
moet hebben. De expositie heeft de naam ‘The Art of
the Brick’ gekregen. Er zijn levensgrote kunstwerken
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gemaakt van legosteentjes te bewonderen. Zo staat er
een zes meter lang T-rexskelet van 80.000 steentjes.
Ook zijn er verschillende wereldwijd bekende
kunstwerken. Een schilderij van Rembrandt is daarvan
een voorbeeld. Al deze sculpturen zijn gefabriceerd
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door de Amerikaanse kunstenaar Nathan Sawaya.
Steeds meer
Lego is het populairste kinderspeelgoed aller tijden. ‘Lego’ komt van het Deense ‘Leg godt’. Dat
betekent ‘speel goed’. Oorspronkelijk was het houten speelgoed. Maar het werd allengs populairder
vanaf het moment dat de bouwstenen van plastic werden gemaakt. Tegenwoordig kan een bouwer uit
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meer dan vijftig verschillende kleuren lego kiezen. Maar dat was ooit anders. In de jaren vijftig was de
moderne lego voor het eerst te koop. Destijds was de keuze nog beperkt tot de kleuren rood, geel en
blauw.
Mijlpalen
Lego is inmiddels heel wat meer geworden dan gekleurde blokjes om een huisje of een autootje mee
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te bouwen. Enkele lego-mijlpalen zijn:
•

In 1966 kwam het Lego-treinsysteem. Je kon daarmee je zelfgebouwde treintjes over rails laten

•

In 1969 zag Duplo het levenslicht. De duplostenen waren bestemd voor kleinere kinderen en

rijden.
groter dan de gewone legosteentjes.
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•

In 1998 kwam de eerste versie van Lego Mindstorms. Hiermee zijn robots te bouwen die op hun
omgeving kunnen reageren.

Typisch Nederlands
De sculpturen op The Art of the Brick zijn gemaakt door Nathan Sawaya. Ooit werkte Nathan als
advocaat in New York. Maar jaren geleden hing hij zijn nette pak aan de wilgen om te doen waar hij
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echt gelukkig van werd. Hij ging kunst maken met legosteentjes. Voor de expositie in Amsterdam wil
de kunstenaar een sculptuur bouwen die typisch Nederlands is. Nederlanders mochten de afgelopen
tijd hiervoor ideeën inzenden. Maar de ‘brick artist’ heeft nog niet besloten welk idee hij kiest. Welke
Nederlandse icoon vind jij geschikt voor een lego-sculptuur?
Naar: www.amsterdamexpo.nl, wikipedia, http://brickartist.com
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