








Kies een Mens die je gedurende 20 min (st iekem) observeert.
Schri j f  al les op wat hi j  doet en hoeveel keer dit zich herhaalt.
Denk aan de detai ls!









Vul mee ons Mensen-archief met opval lende l ichaamsdelen. 
Zoek mooie neuzen, bl inkende ogen en kussende l ipjes om 
onze col lectie aan te vul len.



Hoe worden de poppen gemaakt? 

Eerst beginnen we met de tekening: we zoeken foto’s op 
van mensen en tekenen hoe we wil len dat deze er uit zien.
Daarna maken we een structuur in metaal (dikke i jzerdraad) 
                     waar we de kleien f iguur rond bouwen, 
                     want klei  al leen is niet sterk genoeg. 
                     Je hebt een metalen structuur nodig met een
                     staander om de klei  op te bevestigen.
                     We maken de kleien f iguur. 
                     Dit gebeurde op 1 dag omdat er heel veel werk 
                     aan was. Omdat klei  nat moet bl i jven werden de f iguren
                     alt i jd gewikkeld in natte gewaden waardoor het
                     Romeinen leken die we uiteindel i jk in plastic zakken 
                     staken. Beetje luguber al lemaal.

                     Eens de f iguur, maken we al les klaar om de mal te 
                     maken. Dit werd uitgevoerd door onze

‘special iste-mallen-maakster’ Katinka Heremans die ook uren in het atel ier vertoefde voor
dit huzarenstukje.

De mal bestaat uit 2 delen, de voor- en de achterkant van de pop. Je kan ze vergel i jken met 2
grote schelpen. De mal is gemaakt van plaaster, en we plaatsen de helft van de f iguur in de 
plaaster, als deze droog is gieten we er op de andere helft nog plaaster op, zodat we 2 
helften hebben. Als de plaaster droog is dan nemen we de 2 helften van elkaar, 
dit is alt i jd spannend, je moet alt i jd een pssssht-geluid (geluid van lucht) horen voor je ze van 
elkaar haalt,  dan weet je dat er lucht onder zit .

Soms kunnen we de klei  er perfect uithalen, maar soms plakt deze wat vast en moet je er
echt in pulken. Na de mallen goed droog zi jn zepen we ze in aan de binnenkant, 
zodat de si l icone hier niet aan plakt.

We nemen 1 helft van een mal en na veel experimenteerwerk hebben we ondervonden dat
het beter is om in lagen te werken in plaats van een vol ledig massief s i l icone mens te maken.
Door met lagen te werken kan je bepaalde stukken verstevigen en ook bepaalde stukken
l ichter maken, want een massief hoofd, dat kan de nek niet dragen, de nek is dan dikker
gemaakt en het hoofd bl i j ft  hol.

Na we de mal ‘gesi l iconeerd’ hebben binden we de 2 helften samen en 
kan het drogen.
Opgelet! 
Si l iconen drogen na 10’ dus moet je zeer snel werken = 
heel arbeidsintensief en wat stressy! 

Eens het droog is nemen we de mal weer uit elkaar en hebben we
onze pop.
Deze werken we dan af door een voor een zoals een barbiepop,
door bundelt jes haar en op te bevestigen.
Soms kunnen we ook mini pruikjes (stukken van pruiken) 
gebruiken voor het haar.



De ogen, mond, en wenkbrauwen zi jn er niet op geverfd, want verf hecht niet vast aan
si l icone.

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van kleine hoeveelheden si l icone
waar telkens wat kleurstof werd bi jgedaan. 
En dit heel f i jn aangebracht. De huidskleur was zeer moeil i jk,  
voor sommige poppen had ik genoeg om gewoon een druppelt je
kleurstof in de si l icone te doen, maar bi j  de meer getinte poppen 
sloegen de kleuren soms anders uit,  roder dan wat de bedoeling was.

We probeerden dit op te lossen door een laagje met de juiste kleur
erop te zetten, maar dit lukte niet alt i jd omdat deze snel afpelt.

Het was dus veel experimenteren, veel tr ial  and error maar uiteindel i jk
hebben we het gevonden!

Hoe lang duurt het om een pop van begin tot eind te maken?

+- 10 dagen
- Kleien vorm maken duurt 1 dag
- Mal maken duurt 2 dagen
- Si l icone gieten duurt 2 a 3 dagen
- Afwerking 2 dagen
De poppen worden tegeli jkerti jd wel gemaakt maar dit is een heus proces.

Hoeveel poppen zĳn er concreet in de voorstel l ing? 
En hoe veel heb je er gemaakt?

Oorspronkel i jk wilden we ongeveer 11 poppen in de voorstel l ing gebruiken.
Dit was echter niet haalbaar en we hebben het met 9 poppen kunnen doen.
Natuurl i jk hebben we eerst prototypes gemaakt. Maar in totaal zi jn er 9 bruikbaar voor de
voorstel l ing

Hoe heeft u de bewegende mensen gemaakt?

Elke pop is uniek, elke pop kan op een andere manier bewegen en hier moeten we ook
rekening mee houden. Een armpje dat beweegt met een machine en een draad dat op
afstand kan bediend worden, een bal lon met een voetpomp voor de ademhaling, het
beweegli jke van de benen op de f iets…

Hoe kwamen jul l ie op het idee?

Voor Greet en Femke (de actrices) was het heel belangri jk om een grote diversiteit in de 
poppencollectie te hebben. (huidskleur, leeft i jd, l ichaamsbouw,…)
In samenspraak kwamen we tot het idee om een hyperreal ist ische mens te maken, maar dan kleiner.

We hebben ook samengezeten om af te spreken hoe de poppen moesten bewegen, en
welke poppen er al lemaal moesten zi jn.
Bi jvoorbeeld een baby die moet kruipen moet helemaal anders gemaakt worden dan een
volwassene die moet stappen, eten en zitten.

Hoe maak je de huid van de poppen zo real ist isch?

De si l icone maakt dit zo. Si l icone is een heel stroperig product, en om dit te maken heb je
een A en een B deel,  je voegt gel i jke delen toe en vanaf deze gemengd zi jn,  begint dit te
stol len, je moet dus heel snel de si l icone beetje bi j  beetje in de mal gieten.
Si l icone is zowel doorzichtig als niet doorzichtig, zoals onze huid, ons doel was echt om elke
rimpel en elk bloedvat te laten zien.



Concept, tekst en spel:  
Femke Stal laert en Greet Jacobs 
Figuren :  Paul Contryn, Katinka Heremans 
Kostuums:  Jot Fau 
Decorontwerp:  Stéphane Vloebergh  
Lichtontwerp en techniek:  Dominique Defossez 

Eindregie:  Fi l ip Bi lsen 
Artistiek advies:  Stef De Paepe

Deze lesmap werd gemaakt door ETNA in opdracht 
van Beeldsmederi j  DE MAAN.
Origineel beeldmateriaal ©Diego Franssens 



Lesmap Nivanir begeleidende info voor de leerkracht
Planeet Nivanir – 7+, 2e 3e 4e l j

Beste Juf,  Beste Meester

Wat f i jn dat u met uw kleine onderzoekers Planeet Nivanir hebt bezocht. 
De Planeet Nivanir is een werkboekje dat de de leerl ingen uitnodigt om de
wetenschappers in zichzelf te laten ontluiken en hen wil  inspireren om zelf 
op onderzoek te gaan.
 
Laat hen er gerust zelf  in turven, noteren en kriebelen. 
Dit kunnen de kinderen zelfstandig, zowel in de klas als thuis.
 
Om in de klas dieper in te gaan op de thema’s van de voorstel l ing geven we nog 
een aantal groepsopdrachten mee, die onder uw hoede en begeleiding uitgevoerd
kunnen worden. 

Tot slot kan u een beknopte l iteratuurl i jst vinden, met materiaal dat vooraf 
of nadien in de klas doorgenomen kan worden of als aanvul l ing kan dienen van 
uw klasbibl iotheek. 



Planeet Klas

De jonge wetenschappers stel len in een korte presentatie hun nieuw verzonnen
planeet voor. Op basis van hun fantasieplaneten op blz 7 van de Planeet Nivanir
 laat je hen in groepjes één planeet en haar bewoners verder uitwerken. 
Daarna kunnen ze in een toneelspel de planeet en haar bewoners aan de rest van
de klas voorstel len. 
Denk aan: verschi l lende rol len (wetenschappers en planeetbewoners maar ook
l ichttechniekers of kostuumontwerpers),  decor, opbouw (wie wat waar). . .

Verzameling De Mens

Bouw een tentoonstel l ing met de verzamelde mensensappen. 
Dit kan heel eenvoudig, door de vondsten die de kinderen op blz 3 verzameld 
hebben aan een wasdraad in de klas op te hangen, maar je kan ook verder gaan. 
Maak foto’s van de neuzen (of oren of haren of… ) van al le klasgenoten, 
vergroot ze uit en stel ze tentoon. 
Werk af met een naamplaatje, zoals in het museum. 

Klasgesprek -  filosoferen met kinderen

De Nivanirezen zi jn gefascineerd door de mens als soort.  
Wat kenmerkt een mens? 
Welke voor de mens gewone dingen vinden de Nivanirezen een beetje raar? 
Op blz 8 van de Planeet Nivanir staan afbeeldingen die de leerl ingen uitnodigen
om over de voorstel l ing na te denken. Laat ze dat in een kringgesprek doen 
en modereer. Vraag door en breng het gesprek naar een abstracter niveau. 

Denk hier aan je rol als moderator, niet als leerkracht. 
Elke mening moet mogeli jk zi jn,  maar vraag door naar argumenten: 
waarom denk je zus of zo? Luisteren, verwondering en twijfel  toestaan, 
het recht op zwijgen respecteren en de eigen mening achterwege laten 
( lees: de eigen kennis)  z i jn s leutels tot een goed f i losofisch klasgesprek.
Lees er meer over in Peinzen (Anthone R. e.a.) .  

Wat maakt de mens tot mens? 
Wat is onderscheid tussen mens en dier? 
Waarom bestaat de mens?
Kan het zi jn dat de mens nergens voor dient? 
Wat maakt mensen verschi l lend? 
Zi jn sommige mensen meer mens dan anderen? 
Indien een mens niet kan denken, is het dan nog een mens? 
Wat zou je veranderen aan een mens (toevoegen of verwijderen) om van een 
mens een betere mens te maken? 



Interessante aanvul lende lectuur:

LEKKER VIES. 
Lachen om wildplassers, neuspeuteraars, wrattenkoppen, scheetkampioenen 
en veel meer. Ditte Merle en Georgien Overwater. 2011

MEISJES EN WETENSCHAP. De meest invloedri jke vrouweli jke pioniers wereldwijd. 
Rachel Ignotofsky. 2018

WAAROM ACHTBANEN TE GEK ZIJN! En andere weetjes over hersenen en gedrag. 
Esther Walraven en El ly Hees. 2015

HET WONDER VAN JOU EN JE BILJOENEN BEWONERS. 
Jan Paul Schutten en Floor Rieder. 2015 

ATLAS DES IDEATIONS. Patrick Van Caeckenbergh. 2005

PEINZEN. 49 f i losofische vragen voor kinderen. 
Richard Anthone, Eddie Janssens, Steven Vervoort en Jan Knops. 2006

WAAROM LEEF IK? uit de reeks Fi losofie voor kids. 
Oscar Brenif ier en Jérôme Ruil l ier.  2005

LA PLANETE SAUVAGE. René Laloux. 1973 (f i lm)


