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Deze vragen helpen je om op een speelse, creatieve, ontdekkende wijze, op jouw eigen manier naar kunst te

ki jken:

1 . Ik zie...... , misschien.... Als je dit 5x (of meer. . . ) met verschi l lende antwoorden invult, zal je steeds meer

ontdekken in een kunstwerk. Waar gaat dit werk volgens jou over? Welk verhaal schui lt er misschien achter

deze momentopname? Kijk maar eens naar de video-opname van Rineke Dijkstra. Zi j fi lmde Britse

schoolkinderen die praten over Weeping Woman van Picasso. Stukje bi j beetje zien ze niet al leen steeds meer

in het kunstwerk, maar vertel len ze daarmee ook steeds meer over zichzelf.

http://www.tate.org.uk/context-comment/video/rineke-di jkstra-weeping-woman

2. Wat zou volgens jou de manier waarop het onderwerp is afgebeeld, kunnen zeggen over het karakter van

de maker? Let bi jvoorbeeld eens op zi jn/haar kleurgebruik (sober, somber, helder, fel , expressief,

voorspelbaar, verrassend, mysterieus), kwaststreken/l i jnenspel (onrustig, gehaast, hartstochtel i jk, in balans,

royaal, voorzichtig, oog voor detai l , oog voor grote l i jn) , formaat (bescheiden, groots), compositie (dynamisch,

rustig) maar ook onderwerpkeuze (controversieel, conventioneel) .

3. Welke sfeer ademt het werk uit, hoe zou je je voelen als je in het schilderij zou stappen?

4. Wat zag je het eerst? Wat ontdekte je pas later? Hoe komt dat? Welke keuzes van de maker hebben dit

veroorzaakt?

5. Heb je wel echt goed gekeken? Sluit je ogen en beschri jf het werk. Open nu je ogen weer. Wat was je

vergeten?

6. Wat vind je mooi aan dit kunstwerk, wat boeit jou?

7. Welke titel zou je het werk zelf geven?

8. Wat was je eerste reactie op het kunstwerk? Waarom? Is je mening veranderd, nu je er langer naar

gekeken hebt?

9. Welk werk van een tentoonstell ing zou je mee naar huis nemen, en waarom? Waar ga je het ophangen

of aan wie zou je het geven?




