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Karel Appel, 1994, Decorstukken Noach, diverse 
afmetingen (lengte vanaf 150 cm tot 300 cm). 

Voorbeeld van een ‘miniatuur decorstuk’ (hagedis of draakje) 
door Kevin van der Brug geïnspireerd op Karel Appel, 32 x 16 x 
14 cm (l x b x h). 

 

 
CoBrA Do It At Home! ‘Maak je eigen miniatuur decorstuk’ 

 
Maak zelf in deze workshop zelf een ‘miniatuur decorstuk’ (of mini-sculptuur van 
piepschuim, gipsverband en verf. Dit kan bijvoorbeeld een spannend dier zijn, maar ook een 
fantasiefiguur of zelfs een vliegtuig!  
 
 

 Gebruik je eigen creativiteit en wees spontaan, experimenteel en fantasievol  
Ga aan de slag met piepschuim zagen, plakken en schilderen met acrylverf 
 

Benodigdheden 
 

 Piepschuim 

 IJzerdraad (stevig); dikke, donkergroene, maar ook het zwarte installatiedraad 

 Gipsverband rolletje (ongeveer 2 per persoon) 

 Schildersplakband (3 rollen) 

 Behangerslijm  

 1 bakje grijze potloden, gummen, puntenslijper 

 A-4 papier 

 Acrylverf (rood, blauw, geel, groen, oranje, paars, zwart en wit) 

 Fluoriserende acrylverf (tubes ‘magenta’, ‘groen’ en ‘geel’) 

 Blacklight-verf (optioneel) 

 Kwasten en penselen 

 Glazen potjes voor water 

 Lage plastic schaaltjes (voor het water van het gipsverband) 

 Tissuerol 

 Plastic bordjes voor het mengen van verf 

 Föhn 
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1. Benodigdheden: ijzerdraad, kleine 
stukjes piepschuim, schildersplakband. 

2. Maak een ‘skelet’ of basisvorm van 
ijzerdraad. 

3. Plak met de schildersplakband de 
stukjes piepschuim erop.  

 

   

4. Construeer het ‘lichaam’ (of vorm) 
met stukjes piepschuim door het op te 
vullen. 

5. Gebruik eventueel een saté-prikker 
voor extra stukjes (bv. de ‘bek’). 

6. Lijm (met het lijmpistool) eventueel 
extra ogen erop.  

 

   

7. Beplak het lichaam met een ‘stevige 
huid’: het gipsverband. 

8. Laat het even drogen (of föhnen). 9. Beschilderen. 

 

 
Ontwerpfase 
 
 
Pak een A4-papier en potlood (en gum). 
Bedenk wat voor fantasiefiguur jij zou willen maken, en teken dit. 
Bedenk je hierbij: 
 

 Wat stelt het voor? (interpretatie: verhaal, betekenis, onderwerp, thema) 

 Wat is belangrijk bij het maken van een decorstuk? 
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 Enkele beeldende kenmerken als licht, kleur, ruimte, vorm, structuur of beeldende 
middelen als gebruikte materialen en technieken (het ‘shapen’ of de ‘grove’ 
penseelvoering) 

 
 
 
Uitvoeringsfase 

 
Pak het ijzerdraad bij de hand.  Hiermee kan de eerste basisvorm of het ‘skelet’ van het 
fantasiefiguur gemaakt worden. Het hoeft beslist niet nauwkeurig! Laat je fantasie de vrije 
loop gaan. Bijvoorbeeld: stel dat jij een toverfluit zou hebben, welke dieren zouden op jouw 
muziek afkomen? Waar speelt zich dit af, in de natuur of misschien wel in een droom? Kun je 
zelf een verhaal bedenken waarbij je misschien een spannend dier tegenkomt of waarbij je 
reist naar een andere wereld? Wat voor objecten heb je daar dan? Et cetera. 
 
Deelnemers kunnen maken wat ze willen (vogel, draak, octopus, vis, vliegtuig, boot, etc). Het 
kan iets herkenbaars voorstellen, maar ook gewoon iets wat geheel abstract en totale 
fantasie is. Maak het niet te groot, want er moet nog gipsverband omheen.. (kleiner dan 30 
cm groot, anders zijn de deelnemers er langer dan 1,5 uur mee bezig!) 
 
Op het ‘skelet’ van ijzerdraad plak je meerdere stukjes piepschuim met schildersplakband 
vast, zodat het ‘lichaam’ of ‘object’ gestalte krijgt. Je plakt zo elk ‘spiertje’ of ‘lichaamsdeel’ 
langzaam vast. Zie foto’s. Deelnemers kunnen zelf het piepschuim in kleine stukjes breken of 
zagen met een kleine zaag. Het hoeft niet precies! 
 
Gebruik veel schildersplakband, zodat het al een stevig of stabiel figuur wordt. 
 
EXTRA: Voeg eventueel attributen toe, als ogen, bek, poten, wielen, of wat dan ook, met 
behulp van andere recycle-materialen (kartonnen rondjes, plastic buisjes, dopjes, etc). 
Gebruik daarbij ook een saté-prikker of lijm het vast met een lijmpistool. 
 
Daarna kan het gipsverband er voorzichtig omheen geplakt worden. Daarna even laten 
drogen (of föhnen). 
 
Deelnemers kunnen ook een hangend voorwerp maken! Bijvoorbeeld met  nylondraad. Maak 
een haak aan de bovenzijde vast (een spaak van een fiets, paperclip of ijzerdraad) aan het 
voorwerp. 
 
Op het einde kan het decorstuk beschilderd worden. Gebruik naast de gebruikelijke kleuren 
ook vooral wat fluoriserende verf (magenta, geel, groen)! Of gebruik ‘blacklight’-verf ; deze 
geeft licht in het donker! (de verf droogt wel een beetje wit, transparant-achtig op, dus je 
kunt wel dikke klodders er van gebruiken). 

 


