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Os Gêmeos

56

The giant of Boston

Street art (2133 x 2133 cm) – graffiti – 2012
Nodig: papier

ROUTINE: STEP INSIDE

1. SEE
y

Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.

Ze zijn het meest bekend om hun figuren met gele huidskleur.

y

Wat zie je?

Die schilderen ze zo omdat de tweeling in hun eigen dromen ook
een geel kleurtje heeft. Os Gemeos maakt zowel kleine ‘tags’ als

De leerkracht schrijft dit op.

ingewikkelde muurschilderingen. De onderwerpen die ze schilderen gaan van familieportretten tot commentaar op de politiek in de

2. STEP INSIDE – OBSERVE

Braziliaanse stad São Paulo, waar ze vandaan komen.

y	
Wat zou deze figuur kunnen zien, denk je? Wat zou deze figuur
misschien kunnen horen? Bespreek dit in tweetallen en schrijf
je antwoord op.

Deze muurschildering op een gebouw in Boston werd door de
sommige mensen enthousiast onthaald. Maar er waren ook mensen die het aanstootgevend vonden. Zij zagen er een moslim in die

3. STEP INSIDE – CARE

een hoofddoek om heeft en dat deed ze denken aan terrorisme. De

y	
Wat zou deze gele figuur misschien belangrijk kunnen vinden?

tweeling heeft aangegeven dat de afbeelding een jongen in pyjama

Bespreek dit in tweetallen en schrijf je antwoord op.

laat zien met een shirt rond zijn gezicht.

4. STEP INSIDE – QUESTION

De muurschildering is nu niet meer te zien. Hij heeft er ongeveer

y	
Wat zou het figuur zich af kunnen vragen? Bespreek dit in

een jaar gestaan.

tweetallen en schrijf je antwoord op.
In Nederland is in Heerlen een muurschildering te zien van Os
De leerkracht bespreekt nu vraag 2 t/m 4.

5. STEP INSIDE – INTERVIEW
Speel in tweetallen alsof je deze gele figuur bent. Probeer antwoord te geven op de volgende vragen. Schrijf je antwoorden in
tweetallen op.
y

Waarom zit je hier?

y

Wat zit er om je hoofd en waarom?

y

Hoe voel je je?

y	
Als je op zou kunnen staan en weg kon lopen, waar zou je dan
het liefst heen willen gaan?

Os Gêmeos is Portugees voor ‘de tweeling’. Deze Braziliaanse
straatkunstenaars, Otávio en Gustavo Pandolfo (1974), zijn eeneiige
tweelingbroers.

Gêmeos.

