Lestips nieuwsflitsen Kunst
oktober 2018 – november 2020

Lestip
Tentoonstelling De Line Up in het Centraal Museum Utrecht, t/m 18
nov.
Een bezoek aan de tentoonstelling De Line Up kan gecombineerd worden
met de dimensie of manier van kijken ‘ambachtelijk & industrieel’ uit
Contrast h/v en vmbo en de video Makers: tekenen op arttube.
1. Zoek een oude tekening op die je zelf gemaakt hebt. Dit kan een
schets, krabbel in je agenda zijn, een volledig afgewerkte
tekening, etc. Leg uit hoe je te werk bent gegaan.
•

Had je van tevoren een bepaald idee van wat je zou gaan tekenen?

•

Heb je nagedacht over welke materialen je zou gaan gebruiken?

•

Wat heb je gedaan als er iets mis ging?

2. Breng ambacht en industrie samen met je oude tekening als basis.
Denk aan internet, je smartphone of fotografie. Presenteer je
nieuw gecreëerde kunstwerk in de klas en licht toe hoe ambacht en
industrie samenkomen.
3. Zoek verdere informatie op over de tekenmachine van Jean
Tinguely, Metamatic no.10 uit de video. Bespreek in groepjes of
ambacht en industrie hier samenkomen en op welke manier.
Presenteer jullie bevindingen in de klas.

Bronnen:
Website tentoonstelling
Video Makers: tekenen op arttube

Koen Taselaar, extended yingyang tittitwister (multititled #8) 2014.

Lestip
De videoclip Apes**t van The Carters kan gecombineerd worden met
paragraaf 9.4 Globalisering uit Bespiegeling en de dimensie of manier
van kijken ‘amusement & engagement’ uit Contrast h/v en vmbo.
1. Bekijk in groepjes de videoclip Apes**t van The Carters. Bespreek
met elkaar:
o

Wat valt jullie op?

o

Wat vinden jullie ervan dat de videoclip is opgenomen in
een museum?

o

Welke kunstdisciplines komen voorbij?

o

Wissel jullie bevindingen uit met een ander groepje.

2. Ga naar de website van het Louvre, route JAY-Z en Beyoncé. Kies
jullie favoriete schilderij uit de videoclip. Zoek het verhaal
achter het schilderij op en maak een script van dit verhaal voor
een videoclip. Leg uit wat jullie in beeld brengen en waarom.
3. Film de videoclip met jullie telefoon of een camera. Zorg ervoor
dat er meerdere kunstdisciplines voorbij komen. Is het verhaal
duidelijk voor jullie klasgenoten?
4. Welk verhaal zouden JAY-Z en Beyoncé mogelijk willen vertellen
met Apes**t? Kijk daarvoor ook naar de tekst van het nummer. Is
Apes**t amusement, engagement of beide? Waarom? Bespreek in de
klas.

Bronnen:
•

Videoclip Apes**t van The Carters

•

Website van het Louvre, route JAY-Z en Beyoncé

The Carters voor de Mona Lisa in het Louvre, Parijs.

Lestip
Tentoonstelling Femmes fatales in Gemeentemuseum Den Haag - t/m 24 maart '19
Een bezoek aan de tentoonstelling Femmes fatales in het Gemeentemuseum
in Den Haag kan gecombineerd worden met de disciplines Design (& mode)
uit Contrast h/v en vmbo en de dimensie amusement & engagement.
1. Beschrijf jouw lievelingskledingstuk. Hoe ziet het eruit en waarom
is dit je lievelingskledingstuk? Kun je achterhalen wie het ontworpen
heeft en waar het gemaakt is? Maak foto’s van het kledingstuk en voeg
deze toe aan je beschrijving.
2. Sommige modeontwerpers gebruiken hun mode om zich politiek uit te
spreken. Ze willen bijvoorbeeld iets aan de kaak stellen of ergens
aandacht voor vragen. Zoek in groepjes naar een geëngageerde
modeontwerper en maak gezamenlijk een Prezi presentatie over de
ontwerper en zijn of haar werk. Presenteer jullie bevindingen in de
klas.
3. Discussieer in groepjes over de vraag of je met mode die iets aan de
kaak wil stellen of ergens aandacht voor vraagt, daadwerkelijk iets
kunt veranderen. Denk terug aan de modeontwerper waarover jullie een
presentatie hebben gemaakt.
4. Maak nu een ontwerp van jouw lievelingskledingstuk waarmee je
tegelijkertijd aandacht vraagt voor iets dat jij belangrijk vindt. Hoe
ga je dit in je ontwerp verwerken? Maak een poster van het ontwerp en
gebruik verschillende materialen.

Bronnen:
Website Gemeentemuseum, Femmes Fatales

Femmes Fatales - Gemeente Museum Den Haag

Lestip
Tentoonstelling Fenduq met werk van Éric Van Hove in het Fries Museum te Leeuwarden, t/m
5 januari 2020

Fenduq - Fries Museum

Een bezoek aan de tentoonstelling Éric Van Hove: Fenduq in het Fries
Museum te Leeuwarden kan gecombineerd worden met de dimensies
ambachtelijk & industrieel en individueel & coöperatief uit Contrast en
paragraaf 9.4 Globalisering uit Bespiegeling.

1. Bekijk de trailer van de tentoonstelling. Wat valt je op aan de
kunstwerken die je ziet? Bespreek in de klas met elkaar.
2. Éric Van Hove maakt motorblokken in samenwerking met
ambachtslieden van over de hele wereld. Het motorblok staat voor
de kunstenaar symbool voor de industrialisatie waardoor
verschillende ambachten verloren zijn gegaan. Een van de
ambachten die terugkomt in een motorblok is Hindelooper
schilderwerk. Zoek op wat Hindelooper schilderwerk is. Maak in
groepjes een collage waarin je de dimensie ambachtelijk &
industrieel toepast op Hindelooper schilderwerk.

3. Kunstenaar Éric Van Hove werkt tijdens de tentoonstelling samen
met Friese, Marokkaanse, Zweedse en Indonesische vakmensen aan de
reproductie van een motor uit een landbouwvoertuig, de zogenoemde
Fryske motor. Waarom maakt Van Hove de motorblokken niet zelf
denk je? Betrek in je antwoord de dimensie individueel &
coöperatief.
4. Zou het project van de Fryske motor vijftig jaar geleden ook
mogelijk zijn geweest? Discussieer in groepjes.
5. Maak een motorblok van een scooter na met de hele klas. Iedereen
maakt individueel of in groepjes een onderdeel na met
verschillende materialen en technieken. De motor hoeft niet te
werken, maar alle onderdelen moeten wel in elkaar passen.
Presenteer het motorblok als kunstwerk in de school.

Bronnen:
•

Website Fries Museum

•

Video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=Lj1vid_YtgQ

Lestip
Tentoonstelling Ways of Being met werk van Maria Lassnig in het Stedelijk Museum
Amsterdam, t/m 11 augustus 2019.

Maria Lassnig, ‘Selbst mit Meerschweinchen’, 2000. Particuliere Collectie. Courtesy Hauser & Wirth
Collection Services © Maria Lassnig Foundation

Een bezoek aan de tentoonstelling Ways of Being kan gecombineerd worden
met de dimensie Schoonheid & Lelijkheid en Herkenning & Vervreemding
uit Contrast en H9 Massacultuur, 9.4 Globalisering - Girl Power, uit
Bespiegeling.
1. Bekijk videofragment 1. Welke indruk krijg je van Maria Lassnig
en haar kunst? Noteer je antwoord in steekwoorden. Bespreek
vervolgens met elkaar in de klas jullie eerste indrukken.
2. De Oostenrijkse kunstenares Maria Lassnig (1919-2014) maakte niet
alleen tekeningen en schilderijen, maar ook beeldhouwwerken en
films. In de tentoonstelling zijn meerdere zelfportretten van
Lassnig te zien. Zoek een zelfportret van Lassnig dat je
aanspreekt. Wat vind je van de manier waarop Lassnig zichzelf
heeft verbeeld? Vind je het een vertrouwd beeld of eerder
vervreemdend? Doet het je ergens aan denken? Maak in tweetallen
een beeldverslag waarin je antwoord probeert te geven op deze
vragen.
3. Voor Lassnig zijn haar ervaringen in en met haar lichaam altijd
een belangrijk uitgangspunt geweest voor haar kunst. Zie je dit
terug in het door jou gekozen zelfportret? Waar zie je dat aan?
Bespreek met een klasgenoot.
4. Bekijk videofragment 2. Welke kenmerken van de kunst van Lassnig
hebben de jonge makers gebruikt in hun ontwerpen? Noteer de
kenmerken per ontwerp. Welk ontwerp vinden jullie het meest
geslaagd en waarom? Houd een verkiezing in de klas.
5. Ontwerp nu zelf een gebruiksobject geïnspireerd op de kunst van
Maria Lassnig. Bepaal vooraf welk kenmerk je wilt laten
terugkomen in het ontwerp. Presenteer je ontwerp in de klas.

Bronnen:
Website Stedelijk Museum
Videofragment 1

Videofragment 2

Lestip
Tentoonstelling Presence van Daan Roosegaarde in het Groninger Museum, t/m 12 januari
2020.

Website Groninger Museum

Een bezoek aan de tentoonstelling Presence in het Groninger Museum kan
gecombineerd worden met:
•

de dimensies amusement & engagement, individueel & coöperatief en
traditie & innovatie uit Contrast.

•

hoofdstuk 9, 9.2 experiment & engagement, 9.3 postmodernisme
(museumgebouw) en 9.5 netwerken uit Bespiegeling.

•

deel 1 Kunstbeschouwing en H7 uit Expo.

1. Bekijk video 1. In deze video zie je verschillende beelden uit de
tentoonstelling Presence. Wat zie je? Wat valt je op? Maak een mindmap
en bespreek deze vervolgens in de klas.
2. De titel van de tentoonstelling is Presence (aanwezigheid). Is de
aanwezigheid van de bezoeker in de tentoonstelling belangrijk denk je?
Leg je antwoord uit.
3. Wat maakt deze tentoonstelling anders dan veel andere
tentoonstellingen in een museum denk je? Kun je deze tentoonstelling

innovatief (vernieuwend) noemen? Zoek op internet naar twee andere
tentoonstellingen die momenteel te zien zijn en vergelijk deze met
Presence. Wat zijn verschillen/overeenkomsten?
4. In de video vertelt Daan Roosegaarde over het effect van de
tentoonstelling op de bezoekers. Denk je dat Daan Roosegaarde en zijn
team de bezoeker een bepaalde boodschap willen meegeven? Zou je de
tentoonstelling geëngageerd kunnen noemen? Waarom wel/niet?
5. Zoek op internet een project van Daan Roosegaarde dat je aanspreekt.
De voorbeelden uit de video kun je ook gebruiken. Maak in groepjes een
presentatie over dit project. Voorbeelden van vragen die in de
presentatie aan de orde kunnen komen: Wat is het? Waarom is het
gemaakt? Hoe zit het in elkaar of hoe werkt het? Daan Roosegaarde werkt
veel met licht in zijn projecten. Gebruik licht op een creatieve manier
in je presentatie.
6. Stel dat je zelf een landschap of een ruimte zou mogen creëren in
een museum. Hoe zou deze er dan uit komen te zien? Wat zou je de
bezoekers willen laten ervaren en waarom? Maak een maquette van het
landschap of de ruimte en presenteer deze in de klas.

Bronnen:
•

Website Groninger Museum

•

Videofragment 1

Lestip
Tentoonstelling The Hoodie in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam,
t/m 12 april 2020

Alessandro Michele for Gucci, Cruise 2017. Courtesy of Gucci Historical Archive.
The Hoodie, 2019. Foto: Johannes Schwartz

Een bezoek aan de tentoonstelling The Hoodie in Het Nieuwe Instituut
kan gecombineerd worden met:

•

de dimensies schoonheid & lelijkheid, autonoom & toegepast,
amusement & engagement, traditie & innovatie, herkenning &
vervreemding en lokaal & globaal uit Contrast

•

hoofdstuk 9 uit Bespiegeling

•

deel 1: Kunstbeschouwing en H7 uit EXPO

1. Wat is een hoodie? Wie heeft een hoodie? Waarom draag je een
hoodie? Welke associaties hebben jullie bij de hoodie? Bespreek
dit met elkaar in de klas.
2. Bekijk Video 1. In de video wordt iets over de tentoonstelling
verteld en worden vragen gesteld aan een paar mensen die een
hoodie dragen. Bespreek in groepjes onderstaande twee vragen uit
de video. Wat vinden jullie? Presenteer kort jullie uitkomsten.
- Denk je dat je in elke situatie een hoodie kan dragen?
- Heb je wel eens het gevoel dat mensen een bepaalde mening over
je hebben, wanneer je een hoodie draagt? En als je geen hoodie
draagt, kun je je dit voorstellen?
3. Zoek in verschillende media (films, tijdschriften, videoclips,
boeken, etc.) drie voorbeelden op waarin de hoodie voorkomt.
Beschrijf voor elk van de drie voorbeelden welke betekenis of
functie de hoodie heeft volgens jullie. Gebruik hierbij
beeldmateriaal.
4. Kies één voorbeeld uit en houd dit voorbeeld in gedachten tijdens
het bezoek aan de tentoonstelling. Zie je een hoodie met een
vergelijkbare betekenis of functie?
5. Ontwerp je eigen hoodie. Verwerk een belangrijke gebeurtenis uit
je leven in het ontwerp. Bespreek na afloop jullie ontwerpen met
elkaar.

Bronnen:
•

Video 1

•

Website Het Nieuwe Instituut

Lestip: Tussen kunst en quarantaine
Misschien heb je al meegedaan met je leerlingen, maar zo niet: beeld je
favoriete kunstwerk uit met maximaal drie attributen en plaats je foto
op het Instagram account Tussen kunst en quarantaine.
In deze lestip staan suggesties om naast het maken van de foto nog meer
te doen met Tussen kunst en quarantaine.
Deze suggesties kunnen eventueel gecombineerd worden met:
- Disciplines Fotografie & nieuwe media en Beeldende kunst uit Contrast
- Dimensies Schoonheid & lelijkheid en Digitaal & analoog uit Contrast
- H3 Kunst kijken uit Expo
- 9.3 Postmodernisme – Imitatie en hergebruik uit Bespiegeling

Tussen kunst en quarantaine
1. Kies je favoriete foto op het Instagram account. Waarom vind je
deze foto zo geslaagd? Waar heb je op gelet? In hoeverre de foto
op het kunstwerk lijkt? In hoeverre de sfeer van het kunstwerk in

de foto terugkomt? Maak er eventueel een klassikale verkiezing
van.
2. Beschrijf de beeldaspecten kleur, vorm, compositie en licht voor
je eigen gemaakte foto of een van de andere foto’s.
3. Teken je eigen gemaakte foto of favoriete foto zo precies
mogelijk na. Zet het originele kunstwerk, de foto en jouw
tekening naast elkaar. Wat zijn de overeenkomsten/verschillen?
4. Schrijf een kort verhaal of gedicht bij je favoriete foto of
eigen gemaakte foto.
5. Zoek informatie op over het kunstwerk dat is uitgebeeld in de
foto. Wie heeft het gemaakt?

Wat is de titel? Wanneer is het

gemaakt? Welke andere kunstwerken heeft de kunstenaar nog
gemaakt? Maak een poster waarin je de informatie verwerkt,
gebruik daarbij ook beeld.
6. Stel dat je een tentoonstellingszaal moet inrichten met vier
foto’s waaronder je eigen foto/favoriete foto. Welke drie foto’s
kies je uit om ook in de zaal te hangen? Waarom wil je deze
foto’s bij elkaar ophangen? Welk verhaal vertellen ze?
Bron: Tussen kunst en quarantaine

Lestip
De Papier Biënnale 2020 in Museum Rijswijk, t/m 15 nov. 2020

Een bezoek aan de Papier Biënnale 2020 in Museum Rijswijk kan bijvoorbeeld
gecombineerd worden met:
•

Expo: 2.2 verschijningsvormen, 3.7 materialen en 3.8 technieken en
hanteringswijze

•

Contrast: discipline beeldende kunst en dimensies ambachtelijk & industrieel
en herkenning & vervreemding

•

Bespiegeling: H9, 9.2 engagement & experiment

1. Kies in duo’s drie kunstwerken uit de tentoonstelling. Bekijk de
kunstwerken aandachtig en beschrijf voor elk kunstwerk wat het te
maken kan hebben met het thema van de tentoonstelling: ‘Thuis’.
2. Welke overeenkomsten/verschillen zien jullie in de benadering van
het thema door de verschillende kunstenaars? Bespreek dit met
elkaar.
3. Zoek een ander duo op. Jullie geven aan elkaar een presentatie
over de drie kunstwerken die jullie hebben gekozen. Ziet het
andere duo het thema ‘Thuis’ op dezelfde manier in het kunstwerk
terug? Of zien zij het juist anders? Bespreek dit met elkaar.
4. Maak een vlog over wat ‘Thuis’ voor jou betekent. Bekijk de vlogs
van elkaar in het groepje van vier waarmee je het thema ‘Thuis’
in de kunstwerken hebt besproken. Doet een van de vlogs jullie
denken aan een van de kunstwerken uit de tentoonstelling?
5. De kunstwerken in de tentoonstelling zijn gemaakt van papier.
Maak in het groepje van vier een kunstwerk van papier dat te
maken heeft met ‘Thuis’. Probeer een nieuwe invalshoek te
bedenken op het thema. Misschien kunnen jullie je verplaatsen in
een ander persoon; wat zou ‘thuis’ voor hem/haar betekenen?
6. Presenteer de kunstwerken aan elkaar in de klas.

Lebohang Kganye, Pied Piper’s Voyage, 2014, animatie
Bronnen:
- Website Museum Rijswijk

