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Inleiding
Beste leerkracht,

Dit lesmateriaal werd opgesteld voor de 2e graad ASO om een specifieke leerplandoelstelling uit het
leerplan van Cultuurwetenschappen te behandelen.
Het gaat over leerplandoelstelling 19: de leerlingen kunnen uitingen van kunst in een
classificatiemodel onderbrengen. Dit is dan ook het uitgangspunt van de lesbundel. Het materiaal
start echter wel vanaf de algemene basis zodat de leerlingen een volledig verhaal over kunst krijgen.
Deze basis komt hen bij de verdere leerplandoelstellingen over kunst zeker van pas.
Deze handleiding biedt naast de oplossingen uit de leerlingenbundel ook extra informatie,
werkvormen en mogelijke doelstellingen. Deze vormen een basis voor de lessen maar kunnen
uiteraard steeds worden aangepast aan de noden van de klas en aan de eigen stijl van lesgeven.
Bovendien geven we een aantal prachtige kunstwerken mee die gebruikt kunnen worden tijdens de
lessen en die ook de leerlingenbundel aangenaam maken. De bedoeling hiervan is dat de leerlingen
continu in contact komen met kunst en kunstenaars zodat de lessen gevarieerd blijven en interesse
wordt opgewekt.

We wensen u en uw klas een boeiende reis doorheen de kunstwereld.

Veel plezier!
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Instructies
Dit symbool van een penseel betekent dat de leerlingen zelfstandig een
opdracht moeten uitvoeren.
Dit symbool wordt zowel in de leerlingenbundel als in de handleiding
gebruikt.

Dit is het symbool voor een filmfragment. Je geeft instructies of een
opdracht mee die de leerlingen moeten volgen of oplossen aan de hand
van het fragment.
Dit symbool wordt zowel in de leerlingenbundel als in de handleiding
gebruikt.

Dit symbool staat voor een opdracht die klassikaal wordt uitgewerkt.
Dit symbool wordt zowel in de leerlingenbundel als in de handleiding
gebruikt.

Dit symbool betekent dat de leerlingen een opdracht maken in kleine
groepjes. Dit aantal is natuurlijk afhankelijk van het aantal leerlingen in de
klas en kan zelf worden bepaald.
Dit symbool wordt zowel in de leerlingenbundel als in de handleiding
gebruikt.

INFO
DS
WV

Informatie: aan het begin van elke paragraaf komen de symbolen INFO, DS
en WV voor. Deze geven informatie over het lesmateriaal en de bedoeling
erachter.
Dit symbool wordt enkel gebruikt in de handleiding.
Doelstellingen: in de handleiding worden bij elke paragraaf enkele
lesdoelstellingen omschreven. Wat wordt verwacht dat de leerlingen
kennen en kunnen na deze lessen.
Dit symbool wordt enkel gebruikt in de handleiding.
Werkvorm: de handleiding stelt werkvormen voor die gehanteerd kunnen
worden voor het aanbrengen van de leerstof.
Dit symbool wordt enkel gebruikt in de handleiding.

Materiaal:
-

Projector
Bord
Lesbundel voor elke leerling
Internet
Geluid (voor filmfragmenten)
Grote witte vellen papier en stiften
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1 Doelstellingen en eindtermen
1.1

Leerplandoelstelling

Leerplandoelstelling
Leerinhoud
19 De leerlingen kunnen uitingen van kunst in 19 Classificatie van kunstvormen.
een classificatiemodel onderbrengen.
Bijvoorbeeld muziek, dans, woord, beeld en
mengvormen.
In dit lesmateriaal gaan we in op leerplandoelstelling 19, de classificatie van kunstvormen. Er wordt
een methode aangereikt om samen met de leerlingen op zoek te gaan naar bestaande classificaties
van de kunst. De bedoeling van de cursus is dat de leerlingen kritisch leren kijken naar deze
classificaties en daarbij tot de conclusie komen dat het indelen van kunstvormen in categorieën een
vrij artificiële bezigheid is. Dit wordt gaandeweg via een aantal stappen duidelijk gemaakt. De
leerlingen leren onder leiding van de leerkracht zelf informatie vergaren, deze kritisch bekijken en
uiteindelijke conclusies trekken.
Aangezien dit de eerste leerplandoelstelling uit het thema kunst is, geven we ook in deze bundel een
eerste kennismaking mee. Zo starten we met het opstellen van een definitie van kunst, het
kunstproces en enkele belangrijke begrippen die doorheen het gehele thema gehanteerd kunnen
worden. Dit is zeer belangrijk zodat de leerlingen op een gemakkelijke manier een eerste blik op
kunst kunnen werpen en zodat zij reeds een basis hebben voor de volgende leerplandoelstellingen.

1.2

Vakoverschrijdende eindtermen

In deze lesbundel werken we ook aan enkele vakoverschrijdende eindtermen. Deze worden
hieronder beschreven.

•

Gemeenschappelijke stam:
-

Communicatief vermogen: de leerlingen kunnen op een goede manier in groep werken en
met elkaar in discussie treden op een respectvolle wijze.

-

Kritisch denken: de leerlingen nemen niet zomaar alle gevonden informatie uit boeken of van
internet klakkeloos over. Er wordt van hen verwacht dat zij stilstaan en kritisch nadenken
over de informatie alsook over het opstellen van een classificatie.

-

Esthetische bekwaamheid: de leerlingen kunnen kunst- en cultuuruitingen waarderen. Zij
kunnen de opgestelde definitie hieraan aftoetsen en hun mening geven over de
kunstwerken.

-

Samenwerken: de leerlingen moeten meermaals in groep samenwerken, soms in kleine
groepjes maar ook vaak klassikaal. Ze moeten goed naar elkaar luisteren en samenwerken
om tot de juiste oplossingen of conclusies te komen.
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•

Context 7: Socioculturele samenleving
-

6 De leerlingen gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen.
Door het gebruik van afbeeldingen en filmfragmenten proberen we de leerlingen in
contact te brengen met kunstwerken van vroeger en nu. Op die manier leren zij
enkele bekende werken en kunstenaars kennen en kunnen zij ook in het dagelijks
leven hun kennis toepassen.

-

7 De leerlingen illustreren de wederzijdse beïnvloeding van kunst, cultuur en techniek,
politiek, economie, wetenschappen en levensbeschouwing.
We trachten de leerlingen een kritische blik mee te geven. Kunst is niet iets dat enkel
op zichzelf bestaat, maar eerder iets dat in wisselwerking staat met de cultuur en
andere vlakken van ons leven. Het is mee verweven in wie we zijn. Dit is het beeld
dat we willen meegeven aan de leerlingen.

2 Voorkennis
De leerlingen hebben geen voorkennis nodig om aan dit thema te beginnen. Het lesmateriaal start
met de basis van ‘Wat is kunst?’ tot enkele basisbegrippen om kunst te bekijken. De leerlingen
worden stap voor stap geleid doorheen het thema.
Uiteraard is het interessant wanneer er leerlingen in de klas zitten die actief of passief met kunst
bezig zijn. Start dus allereerst de lessen met het peilen naar deze voorkennis. Dit kan gebeuren aan
de hand van onderstaande vragen. Je kan dit doen via een klasgesprek maar kan uiteraard ook een
korte vragenlijst uitdelen zodat je alle antwoorden op korte tijd bij elkaar krijgt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zijn er leerlingen die tekenschool volgen?
Welke leerlingen tekenen, schilderen, … graag? (buiten de tekenschool)
Zijn er leerlingen die dansles volgen?
Zijn er leerlingen die teksten schrijven?
Welke leerlingen lezen graag boeken?
Zijn er leerlingen die muziekschool volgen?
Zijn er leerlingen die zelf muziek spelen? Instrument bespelen, zingen, muziek
componeren, teksten schrijven, …
Welke leerlingen luisteren graag naar muziek?
Welke leerlingen gaan regelmatig/af en toe naar een museum?
Zo ja, wat was het laatste museum waar zij geweest zijn? Wat vonden ze ervan?

Wanneer er leerlingen zijn die actief of passief met kunst bezig zijn, is het zeer interessant om deze
kunstvormen iets meer mee te betrekken tijdens de lessen. Zo koppel je de leerstof op een
gemakkelijke en leuke manier aan de leefwereld van de leerlingen.
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3 Toelichting en oplossingen bij de
leerlingenbundel
Deze handleiding volgt de volledige volgorde uit de leerlingenbundel. Telkens krijg je informatie over
de paragraaf, de doelstellingen en de verschillende werkvormen met meer informatie. Al de
oplossingen voor opdrachten en vragen worden ook opgenomen.
De kunstwerken die in de leerlingenbundel doorlopend voorkomen, worden in de handleiding
helemaal achteraan opgesomd. Je kan deze steeds gebruiken als afwisseling bij de theorie.

3.1 Wat is kunst?

INFO

DS

In deze paragraaf gaan we allereerst in op wat kunst nu juist is. Het is geen gemakkelijk
begrip en wordt door verscheidene auteurs op verschillende manieren beschreven.
Daarom gaan we samen met de leerlingen op zoek naar een definitie die voor hen
gemakkelijk hanteerbaar is. Wanneer zij deze zelf opstellen, leren zij hieruit meer dan
een definitie uit het woordenboek.
-

WV

De leerlingen kunnen beschrijven wat kunst is aan de hand van de definitie die
klassikaal werd opgesteld.
De leerlingen kunnen verwoorden waarom zij een kunstwerk als kunst
beschouwen.
De leerlingen kunnen stellingen en citaten over kunst beargumenteren en
hierover een eigen mening vormen.

Opdracht 1: de leerlingen zoeken thuis naar een kunstwerk. Je kan op voorhand in de
klas reeds mededelen dat zij kunst vrij breed mogen interpreteren. Dit wordt niet
beperkt tot schilderkunst.
Dit kunstwerk moeten zij afdrukken en meebrengen naar de klas. Dit kan uiteraard ook
uit een boek komen.

Wat is kunst?
Dit is een erg moeilijke vraag om snel te kunnen beantwoorden. Doorheen de geschiedenis werd
hierover zeer veel gediscussieerd maar de vraag blijft ook nog de dag van vandaag actueel. Onder
invloed van de mondialisering kwamen er extra vraagstukken bij en blijft het voer voor discussies en
debatten.
Iedereen beschrijft namelijk kunst op een andere manier en geeft een verschillende definitie hieraan.
Dat komt omdat kunst vrij subjectief is. Elke persoon die naar kunst kijkt, ervaart andere emoties en
gevoelens en wordt op een verscheiden wijze aangesproken door het werk.
Dit maakt het natuurlijk erg ingewikkeld om allemaal op dezelfde manier over kunst te praten. We
zullen proberen in dit hoofdstuk samen een definitie op te stellen waarmee we aan het werk kunnen.
Deze definitie maakt het ons gemakkelijker om doorheen het thema over kunst te spreken.
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Opdracht 1: ga thuis, op internet of in de bibliotheek op zoek naar een kunstwerk dat
je leuk vindt en breng dit mee naar de klas.
Noteer hierbij volgende zaken:
•
•
•

Naam van het kunstwerk:
……………………………………………………………………………………….
Naam van de kunstenaar:
……………………………………………………………………………………….
Jaartal waarin het gemaakt werd:
……………………………………………………………………………………….

We gaan dus op zoek naar wat kunst juist betekent. We zoeken samen in de klas naar een passende
definitie. Maar vooraleer we dit kunnen doen, willen we weten wat kunst voor jou is.

WV

Filmfragment: “De wereld draait door”. De leerlingen moeten aan de hand van hun
gevonden kunstwerk kenmerken noteren waarom zij dit als kunst beschouwen. Om te
vermijden dat zij niet verder komen dan ‘omdat ik het mooi vind’ tonen we hen eerst
een filmfragment uit dit Nederlandse televisieprogramma. Het gaat over het
kunstcollege waarin schrijver Joost Zwagerman bekende kunstwerken bespreekt. Hij
doet dit op een bevlogen manier en bespreekt meer dan enkel de schoonheid.
Twee mogelijke fragmenten zijn:
•

Johannes
Vermeer
in
vergelijking
met
moderne
kunst:
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/83291 (13/12/2011).
Hierin vergelijkt Joost Zwagerman de kunstwerken van Vermeer met
enkele reproducties uit de moderne kunst. Hij beschrijft deze aan de
hand van het verhaal, de symboliek en de geschiedenis. De schilder
bedoelt iets meer dan enkel het creëren van schoonheid.

•

De geschilderde stilte: http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/89918
(21/03/2012).
In dit kunstcollege gaat Joost Zwagerman op zoek naar schilderijen die
het begrip ‘stilte’ kunnen uitbeelden. Hij maakt hierbij duidelijk dat
kunstwerken sterk vervuld zijn van gevoelens en emoties en iets willen
uitdrukken dat de kunstenaar voelt.

De leerlingen moeten goed opletten op de manier waarop over kunst gesproken wordt.
Zij kunnen enkele dingen noteren in het kader.

We bekijken een filmfragment van het Nederlandse televisieprogramma “De wereld
draait door”. In dit fragment spreekt de Nederlandse schrijver Joost Zwagerman over
kunst. Hij doet dit op geheel eigen wijze en grijpt hiervoor terug naar het verhaal
achter de kunstwerken. Let op de manier waarop hij het kunstwerk beschrijft. Dit
gaat veel verder dan enkel het werk als mooi te beschrijven. Dit kunnen jullie
gebruiken voor de volgende opdracht.
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Enkele notities uit het fragment die je wil onthouden:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

WV

Opdracht 2: in de klas krijgen de leerlingen na het filmfragment vijf minuten de tijd om
drie kenmerken te noteren bij het kunstwerk dat zij gevonden hebben. Zij moeten
antwoorden op de vraag: waarom is dit kunst voor jou?
Mogelijke antwoorden zijn:
• Omdat het mooi is.
• Omdat het een gevoel bij me oproept.
• Omdat het gemaakt is door een mens.
• Omdat het iets vertelt over de kunstenaar.
• Omdat het iets vertelt over de wereld.
• Omdat het creatief en origineel is.
• Omdat het mooie kleuren heeft.
• …
Klassikale opdracht: het opstellen van een definitie. Alle leerlingen vertellen welke
kenmerken zij gevonden hebben. Eén of twee leerlingen noteren de kenmerken op het
bord en houden bij hoe vaak deze kenmerken herhaald worden door de andere
leerlingen. De tien vaakst genoteerde kenmerken zullen de definitie worden.
Maar leerlingen kunnen ook discussies starten. Wanneer een bepaald kenmerk niet
voldoende werd genoemd om opgenomen te worden in de definitie kunnen de
leerlingen hun kenmerk verdedigen en trachten de andere leerlingen te overtuigen. Zo
kan het alsnog worden opgenomen in de definitie.
Je kan als leerkracht ook een discussie starten over goede kenmerken wanneer deze
niet vaak genoeg genoteerd werden.

Opdracht 2: neem het kunstwerk bij de hand dat je thuis hebt opgezocht.
Noteer hieronder 3 kenmerken waarom jij dit kunstwerk als kunst beschouwt. Waarom is
dit kunst voor jou?
1.……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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Wat is kunst voor ons?
We overlopen met de hele klas alle kenmerken die gevonden werden en schrijven
deze op het bord. De tien meest voorkomende kenmerken vormen onze eigen
definitie van kunst. Maar er is er ook ruimte voor discussie! Wanneer een kenmerk dat je geschreven
hebt niet gekozen werd, kan je het verdedigen voor de klasgroep en trachten om iedereen te
overtuigen het mee op te nemen. Op deze manier vormen we onze eigen definitie.
Noteer de tien gekozen kenmerken hieronder.

Kunst…
•

…………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………

INFO

Deze definitie hangt sterk af van wat de antwoorden waren die de leerlingen
genoteerd hebben. Je kan als leerkracht ook enkele kenmerken op voorhand
vastleggen indien nodig.
Deze definitie kan bovendien naar de volgende jaren worden meegenomen wanneer
kunst opnieuw aan bod komt. Hier kan je dan een stap verder gaan door de leerlingen
te confronteren met kunstwerken die sterk contrasteren met hun definitie
(bijvoorbeeld: het urinoir van Marcel Duchamp).

Deze definitie zullen we verder gebruiken in dit thema over kunst. We kunnen deze toepassen op de
kunstwerken die we verder zullen bekijken.
Reeds gedurende eeuwen wordt er over kunst enorm veel geschreven en verteld. Iedereen heeft een
eigen mening over wat kunst is en wat kunst mag zijn. Bovendien bestaat er de eeuwige discussie
over Kunst en kunst. Kunst met grote “K” is de echte kunst, kunst met kleine “k” is eerder kitsch. Dit
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debat bekijken we in latere hoofdstukken van dichtbij. Maar we willen jullie alvast even laten kennis
maken met enkele meningen in de kunstwereld.

WV

Stellingenspel: de leerlingen krijgen per twee een stelling of citaat over kunst. Zij
proberen te achterhalen wat er juist bedoeld wordt met de stelling en gaan met elkaar
in discussie. Zijn zij het met elkaar eens of verschillen ze van mening? Zij noteren de
stelling en een korte mening in hun lesbundel.
Na een vijftal minuten laat je de stellingen wisselen met het groepje voor of achter.
Opnieuw doen zij hetzelfde met de nieuwe stelling.
Als zij hiermee klaar zijn, gaan de twee groepjes bij elkaar zitten en bespreken ze de
meningen. Er worden twee woordvoerders aangeduid die de stelling naar voor
brengen in de klas en hun gedachten hierover verklaren.
Wanneer medeleerlingen het niet eens zijn, kan er een discussie op gang gebracht
worden.
De bedoeling van dit spel is de leerlingen in contact brengen met verschillende
meningen over kunst. Hier merken zij reeds dat niet iedereen op dezelfde manier over
kunst denkt.
Zij kunnen deze stellingen begrijpen en een eigen mening vormen. Bovendien leren ze
hun mening uitdrukken in kleine en grote groep.
Mogelijke stellingen die je kan gebruiken:
- Alles is kunst.
- Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan.
- Kunst is schoonheid en waarheid. De waarheid is niet altijd schoon.
- Kunst is het mooiste van alles. Daarom zijn kunstbloemen mooier dan echte
bloemen.
- Een nieuw gadget dat voor vijf minuten een rage is, is meer waard dan een
onsterfelijk kunstwerk dat iedereen eindeloos verveelt.
- Zonder technisch meesterschap geen kunst.
- Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het
innerlijk… dat is de echte werkelijkheid.
- Alles heeft z’n schoonheid, alleen ziet niet iedereen dat altijd.
Praktisch: je kan deze stellingen op reepjes papier afdrukken en zo uitdelen in de klas.

Stellingenspel: per twee krijgen jullie een stelling of citaat over kunst. Per twee
bediscussieer je de stelling of citaat. Wat vinden jullie van deze uitspraak? Wat wordt
er juist mee bedoeld? Zijn jullie het eens of oneens? En vooral waarom? Wanneer
jullie klaar zijn, wisselen jullie de stelling met het groepje voor of achter je. Je krijgt dus een nieuwe
stelling waarmee je hetzelfde doet. Noteer hieronder kort jullie stelling en antwoord.
Wanneer jullie allevier de twee stellingen hebben bekeken en besproken, gaan jullie samen zitten en
vergelijken jullie elkaars antwoorden.
Er worden twee woordvoerders aangeduid die na de discussie in groep de stelling en meningen van
de groep naar voor brengen voor de hele klas. Andere leerlingen kunnen reageren indien zij een
andere mening zijn toegedaan.
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Stelling 1: ………………………………………………………..……………………………………….
……..………………………..………………………..………………………..………………………..

Mening: ………………………………………………………..……………………………………….
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..

Stelling 2: ………………………………………………………..……………………………………….
……..………………………..………………………..………………………..………………………..

Mening: ………………………………………………………..……………………………………….
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..

3.2 Het proces: van inspiratie tot kunstliefhebber

INFO

DS

In deze paragraaf wordt het centrale schema van kunst besproken. Het start steeds bij
de inspiratie en eindigt bij de kunstliefhebber. De leerlingen krijgen zo een beeld van
welke stappen er worden doorlopen van begin tot einde. Op de kunstvormen gaan we
later dieper in, hier is het enkel de bedoeling om kort enkele vormen aan te raken ter
illustratie.
In het schema worden mogelijke antwoorden gegeven. De leerlingen kunnen uiteraard
veel meer voorbeelden geven.
- De leerlingen kunnen het verloop van een kunstwerk beschrijven van inspiratie
tot de kunstliefhebber.
- De leerlingen kunnen enkele inspiratiebronnen opnoemen.
14

WV

- De leerlingen kunnen enkele kunstvormen opnoemen.
Vraaggesprek: het lesmateriaal over het kunstproces kan worden gegeven in de vorm
van een vraaggesprek en een vertellende vorm. De leerkracht stelt vragen, de
leerlingen geven antwoorden en noteren in hun schema.
•
•
•

Welke inspiratiebronnen zou een kunstenaar kunnen gebruiken?
Beeld je in dat je zelf een kunstwerk gaat maken (tekening, muziek,
dans, …), waar haal jij je inspiratie?
Welke kunstvormen ken je?

Inspiratiebronnen
Natuur

Liefde

Cultuur

Maatschappij

Godsdienst

Politiek

Eigen leven

Kunst

Kunstenaar

Kunstvormen
Tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst
Installatiekunst, videokunst, fotografie, architectuur
Film, muziek, literatuur, theater, woord, dans
Mengvormen
…

Techniek

Stijl

Vorm

Compositie

Kunstwerk

Kunstliefhebber
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Kleur

3.3 Enkele belangrijke begrippen

INFO
DS

WV

De vijf begrippen die we in het processchema kort hebben aangeraakt, worden in deze
paragraaf van dichterbij bekeken. Deze begrippen zijn essentieel om te kijken naar
kunst. In het volledige thema over kunst kunnen deze begrippen steeds gehanteerd
worden wanneer een kunstwerk wordt bekeken en besproken.
- De leerlingen kunnen uitleggen wat een techniek is en enkele voorbeelden
daarbij geven.
- De leerlingen kunnen uitleggen wat een stijl is en enkele voorbeelden daarbij
geven.
- De leerlingen kennen het verschil tussen abstract en figuratief.
- De leerlingen kunnen uitleggen wat compositie is.
- De leerlingen kennen het verschil tussen een symmetrische, asymmetrische en
centrale compositie.
- De leerlingen kennen het verschil tussen primaire en secundaire kleuren.
- De leerlingen kunnen een voorbeeld van een contrast geven.
- De leerlingen kunnen de begrippen toepassen in een bespreking van een
kunstwerk.
Doceren: het zijn geen gemakkelijke begrippen die de leerlingen automatisch kennen
zonder voorkennis. Daarom is het interessant om hier een docerende werkvorm te
hanteren.
Je kan uiteraard steeds starten met een vraaggesprek om te kijken wat de leerlingen al
kennen. Hierbij kan je rekening houden met de voorkennis van de leerlingen en kan je
inspelen op leerlingen die bijvoorbeeld tekenschool volgen.
Het doceren wordt afgewisseld met enkele zelfstandige opdrachten en het noteren in
de lesbundel.

In het proces van de kunst zagen we dat de kunstenaar gebruik kan maken van verschillende
technieken, stijlen, vormen, composities en kleuren in zijn kunstwerk. Deze componenten bepalen
hoe het werk er zal uitzien en welk gevoel het geeft.
We bekijken deze vijf begrippen van dichterbij. Verder in het thema over kunst kan je deze begrippen
steeds toepassen op alle kunstwerken die we bekijken.
De leerkracht geeft informatie bij de begrippen. Noteer bij elk begrip wat het inhoudt.

Techniek: dit betekent enerzijds de manier om het materiaal en gereedschap te hanteren alsook de
uitdrukking die tot stand komt door het gebruik van het materiaal en gereedschap.
Voorbeelden van de 1e betekenis: aquareltechniek, olieverftechniek, penseeltoets.
Voorbeelden van de 2e betekenis: een ruwe techniek, een dynamische techniek.
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Stijl: de wijze waarop de inspiratie van de kunstenaar wordt verwerkt.
● Welke stijlen kennen jullie? Griekse stijl, kubisme, surrealisme, impressionisme
Dit zijn voornamelijk de kunststromingen: een verzameling van artiesten die een gemeenschappelijke
stijl hebben in een bepaalde periode.
Nu: steeds meer persoonlijke en verschillende stijlen.
● Waarom?
1. Vroeger gebonden aan de gemeenschap of de tradities (vaak werd gewerkt met opdrachtgevers).
Nu zijn de kunstenaars veel vrijer dus gaan ze persoonlijker te werk.
2. Globalisering: door de uitgebreide manieren om te communiceren met de andere kant van de
wereld ontstaat er een zeer ruime beïnvloeding door elkaar. Op deze manier kunnen ideeën,
standpunten, stijlen en kunst veel makkelijker met elkaar worden uitgewisseld.

Vorm: de vormen die een kunstenaar gebruikt in zijn werk. Deze kunnen realistisch zijn of eerder
symbolisch. Hierin kunnen we dan ook een verschil maken tussen abstract en figuratief.
Bij figuratieve kunst kan je de vormen goed onderscheiden en kan je zien wat het voorstelt. De
voorstelling lijkt op hoe de dingen er in het echt uit zien.
Bij abstracte kunst kan je niet zien wat het voorstelt, er zijn geen herkenbare beelden. Het gaat meer
over wat de kunstenaar voelt of denkt.

Noteer bij de kunstwerken het juiste begrip: figuratief of abstract

Figuratief

Abstract

Edgar Degas, La classe de danse, 1873

Piet Mondriaan, Compositie met rood, geel, zwart,
blauw en grijs, 1921
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TIP Je kan deze kunstwerken in de klas projecteren zodat de leerlingen de kunstwerken ook in een
groter formaat kunnen bekijken.

Teken nu zelf een figuratief en een abstract kunstwerk.

Figuratief

INFO

Abstract

De leerlingen mogen zelf in hun lesbundel twee kunstwerken tekenen. Zij kunnen zelf
iets verzinnen of een bestaand werk overtekenen. Wanneer zij op deze manier actief
bezig zijn met kunst, kunnen zij het verschil tussen deze twee begrippen sneller
onthouden. Deze opdracht kan in de klas gemaakt worden of thuis.

Compositie: de compositie is de manier waarop de beeldelementen (figuren, voorwerpen, abstracte
vormen, …) ten opzichte van elkaar worden geschikt in de beschikbare ruimte. Aan de hand van de
compositie kan een kunstenaar de aandacht vestigen op een beeldelement of het een secundaire rol
laten spelen. Bepaalde elementen kunnen sterk aanwezig zijn, anderen zelfs bijna afwezig.
We bekijken drie soorten composities.
Plaats het juiste begrip bij het juiste kunstwerk. Kies uit:
Symmetrische compositie – Asymmetrische compositie – Centrale compositie

INFO

Deze opdracht kunnen de leerlingen eerst zelfstandig uitvoeren. Daarna kan je het
klassikaal verbeteren en extra informatie bij vertellen.

18

Symmetrische compositie: het kunstwerk kan met een denkbeeldige
verticale of horizontale as in twee min of meer evenredige delen
verdeeld worden. Er is een evenwichtige verdeling.
Jan van Eyck, Giovanni Arnolfini en zijn vrouw, ca. 1434

Asymmetrische compositie: in deze kunstwerken kan geen as
worden gemaakt die het kunstwerk in twee evenwichtige delen
verdeeld. Het is asymmetrisch.
Roelandt Savery, Het paradijs, 1626

Centrale compositie: een figuur, voorwerp of vorm wordt centraal
in de ruimte geplaatst. Alle andere elementen worden hierop
gericht. Vaak is dit ook een symmetrische compositie.
Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, ca. 1503-1506

Kleur: elke mens heeft een subjectief gevoel voor kleuren omdat ze in verband worden gebracht met
gevoelens of persoonlijke ervaringen. Om deze reden zijn kleuren in een kunstwerk zeer bepalend
voor de emoties en gevoelens die een kunstenaar wil overbrengen.
Een kunstenaar kan gebruik maken van de kleurencirkel.
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De kleurencirkel
Primaire kleuren: geel, rood, blauw
Secundaire kleuren: groen, paars, oranje
Contrasten: kleuren die elkaar versterken in kracht: vb. rood en
groen. (tussen lichte en donkere kleuren, tussen warme en
koude kleuren).

INFO

Opdracht: De leerlingen passen de vijf begrippen toe op het kunstwerk dat zij hebben
opgezocht. Ze beschrijven de stijl, techniek, vorm, compositie en kleuren.
Deze opdracht kan ook thuis gemaakt worden.
Wanneer leerlingen gekozen hebben voor een andere kunstvorm dan beeldende kunst
kan het zijn dat zij niet even gemakkelijk alle begrippen kunnen toepassen. Zij kunnen
dan eerder algemeen beschrijvend te werk gaan.

Opdracht: neem het kunstwerk bij de hand dat je aan het begin van dit thema thuis
moest opzoeken. Pas de vijf begrippen, die we zonet bekeken hebben, toe op het
kunstwerk dat jij gevonden hebt. Wat kan je vertellen over de stijl, techniek, vorm,
compositie en kleuren hiervan op basis van wat we besproken hebben?
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
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3.4 Naar een classificatie van de kunst?

INFO

DS

Deze paragraaf behandelt de leerplandoelstelling 19. Er wordt stap voor stap op weg
gegaan naar een classificatie.
We laten de leerstof grotendeels door de leerlingen zelf opbouwen. Hierbij maken we
gebruik van onderzoeksmethoden. De leerlingen moeten zelf informatie vergaren uit
verschillende bronnen. Door deze aanpak te hanteren zullen zij meer betrokken
geraken bij het anders nogal theoretische kader van classificaties.
-

De leerlingen kunnen beschrijven wat classificeren inhoudt.
De leerlingen kunnen bronnen kritisch observeren en de bruikbare informatie
selecteren.
De leerlingen kunnen samenwerken in groep en een presentatie opstellen.
De leerlingen kunnen kritische vragen stellen bij classificaties van de kunst.
De leerlingen kunnen bedenkingen formuleren bij classificaties van de kunst.

3.4.1 Kunstvormen en kunststijlen
We hebben reeds een definitie opgesteld van wat kunst is, hebben het volledige kunstproces
bekeken en de belangrijke begrippen onderzocht. Het is nu tijd voor een volgende stap.
In het kunstproces op pagina 15 hebben we kort alvast een aantal kunstvormen opgesomd. Laten we
eens kijken of je er nog meer kan vinden.

INFO

Opdracht: de leerlingen verzamelen zelfstandig thuis kunstvormen en –stijlen.
Belangrijk is om de leerlingen erop te wijzen dat zij zich niet enkel mogen beperken tot
de traditionele beeldende kunsten.
Bovendien moeten zij ook verder zoeken dan de vormen die reeds gevonden werden in
het proces.

Opdracht: ga in je omgeving op zoek naar kunstvormen en -stijlen. Vraag aan familie en
vrienden of zij nog vormen kennen, ga op zoek op internet, in boeken, in de bibliotheek,
enzovoort. Zoek zeker ook buiten de traditionele beeldende kunsten! Noteer alle kunstvormen en –
stijlen in het kader hieronder.
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WV

Klassikale woordwolk: de leerlingen hebben thuis verschillende kunstvormen en –
stijlen opgezocht. Deze vormen worden nu allemaal verzameld op het bord. Alle
leerlingen komen om beurt naar het bord en noteren een vorm of stijl die zij gevonden
hebben. Deze woorden mogen allemaal door elkaar worden geschreven. Zorg dat er
geen dubbelen op het bord staan.
Zorg er als leerkracht voor dat een zeer breed gamma aan kunstvormen en stijlen
wordt genoteerd. Dit zorgt voor voldoende informatie voor de volgende opdracht.
Wanneer er enkele vormen niet gevonden werden kan je aan de hand van tips
leerlingen op ideeën brengen.
Deze kunstvormen en stijlen dienen ongeveer aan bod te komen:
- Schilderkunst (renaissance, impressionisme, kubisme, …)
- Tekenkunst
- Beeldhouwkunst
- Architectuur (gothiek, romaanse kunst, …)
- Fotografie
- Dans (moderne dans, ballet, hiphop, jazzdans, …)
- Film
- Muziek (klassieke muziek, jazz, rock, pop, hiphop, r&b, …)
- Literatuur
- Poëzie
- Theater
- Musical
- Opera
- Collagekunst
- Performance
- Installatiekunst
- Videokunst
- Videogames
- Culinaire kunst
- Stripkunst
Houdt rekening met de leefwereld van de jongeren: dansstijl hiphop, videogames,
muziekgenres als pop, rock en R&B, … kunnen zeker mee worden opgenomen in het
bordschema. Deze zorgen voor extra betrokkenheid van de leerlingen.
TIP: Wanneer de woordenwolk op het bord klaar is, neem je er best een foto van. Deze
kan aan de leerlingen worden gegeven via smartschool aangezien deze mee de basis
vormt voor de volgende opdrachten.

We maken samen een woordwolk. Alle kunstvormen en –stijlen worden op het
bord geschreven. De leerkracht bezorgt de foto van jullie creatie op het bord. Deze
woordwolk zullen jullie gebruiken als basis voor de volgende opdracht.
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Voorbeeld:

3.4.2 Classificatie: wat?

WV

Doceren: deze paragraaf is pure kennis over het woord classificatie. Deze kan kort
gedoceerd worden zodat alle leerlingen perfect weten wat er bedoeld wordt.

We hebben al onze kunstvormen en –stijlen verzameld in een grote woordwolk. Maar deze is
natuurlijk niet zo overzichtelijk om te bekijken en te studeren. Daarom willen we een ordening
aanbrengen. Dit noemen we classificeren.
Maar wat betekent dat nu juist?
Classificeren houdt in dat we elementen systematisch gaan indelen in groepen of categorieën. Deze
elementen kunnen begrippen, voorwerpen, figuren voorstellen maar dus even goed kunstvormen.

Classificatie:
•
•
•

Categorieën opstellen.
Elementen indelen in groepen en onderverdelingen.
Synoniemen: klasseren, rubriceren, rangschikken, ordenen.
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Het bekendste voorbeeld van een classificatie is deze van het dierenrijk.

DIERENRIJK

Ongewervelden

Gewervelden

Zoogdieren

Vogels

Reptielen

Amfibieën

Vissen

3.4.3 Classificatie van de kunst: literatuuronderzoek

WV

Literatuuronderzoek: in het literatuuronderzoek gaan de leerlingen zelf in kleine
groepjes van vier leerlingen op zoek naar een classificatie van de kunst. Zij kunnen
hierbij gebruik maken van de woordwolk die klassikaal werd gemaakt.
De leerlingen krijgen hiervoor verschillende bronnen ter beschikking: internet, boeken,
tijdschriften. Vandaar is het belangrijk dat dit onderzoek best kan doorgaan in de
bibliotheek. Dit biedt hen bovendien ook op een leerrijke manier de kans om kennis te
maken met onderzoek in de bibliotheek. Dit is iets wat later ook zeker van pas kan
komen.
De leerlingen volgen in hun groepje de verschillende stappen en houden alle
referenties nauwgezet bij. Als leerkracht kan je continu rondlopen en de leerlingen
begeleiden in de zoektocht, tips geven of vragen beantwoorden.
De bedoeling is dat de leerlingen op deze manier ook kennis kunnen maken met
onderzoeksmethoden. Zij moeten bronnen kritisch observeren en de juiste informatie
selecteren en verwerken.
Zorg ervoor dat alle informatie op internet kan worden afgedrukt of doorgemaild zodat
de leerlingen de informatie gemakkelijk kunnen raadplegen in de klas. Zorg ervoor dat
boeken kunnen worden uitgeleend zodat zij deze kunnen meenemen naar de klas.

Dit systeem van classificeren willen we graag toepassen op onze woordwolk van kunstvormen en –
stijlen. We zijn uiteraard niet de eersten die ons hier aan wensen te wagen. Heel wat onderzoekers,
auteurs en kunstenaars hebben reeds geprobeerd een goede classificatie op te stellen. Deze
informatie is dan ook handig voor ons en zullen we gebruiken.
Aan de hand van de gevonden informatie zullen we de classificaties kritisch bekijken en analyseren.
Uiteindelijk zullen we proberen een eigen classificatie op te stellen die voor onze klas gemakkelijk
werkbaar en overzichtelijk is.
Maar voor we zo ver zijn, moeten we uiteraard eerst onze informatie vergaren. Dit doen we aan de
hand van een literatuuronderzoek.

24

Literatuuronderzoek is een vorm van onderzoek waarbij men tot doel heeft om een betrouwbaar
en volledig overzicht te krijgen van de literatuur dat over een specifiek onderwerp is gepubliceerd.

Literatuuronderzoek
Voor dit literatuuronderzoek trekken we naar de bibliotheek. De klas wordt opgedeeld
in groepjes van vier personen. In deze groepjes gaan we op zoek naar informatie over
bestaande classificaties van de kunst. We doen dit op een systematische manier en volgen
verschillende stappen.
Stap 1: zoektermen verzamelen.
Noteer op voorhand enkele zoektermen waarmee je kan starten. Welke verschillende
begrippen kunnen jullie hanteren om de juiste gegevens te vinden? Noteer er zeker een
tiental, zo riskeer je niet te snel vast komen te zitten in je onderzoek.
Stap 2: bepaal in welke bronnen je gaat zoeken.
Er zijn veel verschillende soorten bronnen te vinden, beperk je niet tot één soort.
•
•
•

Boeken
Wetenschappelijke tijdschriften
Internet

•
•
•

Populaire tijdschriften
Kranten
…

Stap 3: verzamel interessante informatie en bespreek regelmatig met je groepsleden. Wanneer
je een interessante classificatie gevonden hebt, breng je je groepsleden op de hoogte en kan je
hierover nog meer informatie proberen op te sporen.
Stap 4: documenteer alle referenties. Alle bronnen die je gaat gebruiken noteer je op de
volgende manier:
•

Boek: Reichold, K. & Graf, B. (1998). Paintings that changed the world. Munchen: Prestel.

•

Internetbron: De Boeck (2013). De taal van kunst. Geraadpleegd op 01/01/2013 op
http://taalvandekunst.deboeck.com.
Handige tip bij het zoeken: de sneeuwbalmethode
Gebruik de referenties die vermeld worden in de
bronnen die al gevonden hebt. Op die manier blijf je
gemakkelijk nieuwe bronnen vinden.

Wanneer we al onze informatie gevonden hebben, keren we terug naar de klas. Hier gaan we met de
bronnen aan de slag.
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Mogelijke classificaties die de leerlingen vinden:

Performance

Beeldende kunst

Muziek

Beeldende kunst

WV

Dans

Woord

Theater

Woord

Theater

Dans

Muziek

Bespreking en verwerking: nog steeds groepswerk.
De leerlingen hebben al hun informatie uit de bibliotheek meegebracht naar de klas. Zij
lezen deze grondig door en starten met de bespreking. De leerlingen analyseren de
classificatie die zij gevonden hebben aan de hand van enkele vragen.
Zij moeten kritisch nadenken en mogelijke bedenkingen formuleren. Vinden zij dit de
beste manier om de vormen op te delen of niet?
De leerkracht loopt steeds rond in de klas en geeft aanzetten en tips om na te denken
op een kritische manier.
Presentatie: de leerlingen bereiden een korte presentatie voor. Zij bespreken hun
classificatie en formuleren hun bedenkingen en antwoorden op de vragen.
Elk groepje tekent zijn classificatie op een groot wit blad zodat zij het kunnen tonen
aan de klas.
Deze presentatie moet niet zeer lang duren. Het is enkel de bedoeling dat de hele klas
weet welke classificaties er gevonden werden en dat er verschillende mogelijkheden
zijn om de kunstvormen op te delen.
Praktisch: grote witte vellen papier en stiften.

Bespreking en verwerking van het literatuuronderzoek
Elk groepje leest de bronnen die zij gevonden hebben grondig door. Daarna ga je over
naar de bespreking waarin je enkele vragen beantwoordt.

26

Vragen:
•
•
•
•
•

Welke categorieën maakt de auteur?
Op welke manier plaatst hij alle elementen in een schema?
Komen alle kunstvormen aan bod? Zo neen, waarom niet, denken jullie?
Wat vinden jullie van deze classificatie?
Zijn er zaken die jullie zouden veranderen? Zo ja, welke?

Elk groepje maakt een mondelinge presentatie over de gevonden classificatie. De leerkracht deelt
grote vellen papier uit waarop jullie de classificatie zoals de auteur ze heeft beschreven in schema
kunnen tekenen. Deze stellen jullie nu voor aan jullie medeleerlingen. Je overloopt de antwoorden
die jullie gevonden hebben op de vragen en geeft enkele bedenkingen of mogelijke aanpassingen
mee aan de klasgroep.
Noteer jullie gevonden classificatieschema in het kader hieronder.

3.4.4 Naar de classificatie van de kunst?

WV

Vraaggesprek/doceren: vanuit de gevonden classificaties van de leerlingen willen we
kijken of we tot dé classificatie van kunst kunnen komen. We starten vanuit een
vraaggesprek met de leerlingen. Langzaam komt de conclusie dat dé classificatie van
de kunst niet echt bestaat. De leerkracht doceert hoe dit komt en geeft voorbeelden.
Op de volgende pagina worden voorbeeldvragen gegeven en de informatie en theorie.
Filmfragmenten: de fragmenten die hier worden getoond zijn ter illustratie bij wat
gedoceerd wordt. Deze voorbeelden helpen de leerlingen onthouden.

We hebben nu elk groepje gehoord en enkele verschillende classificaties bekeken
die door auteurs werden opgesteld.
Aan de hand van een klasgesprek gaan we nu deze classificaties nog kritischer van
dichterbij bekijken. We nemen ook onze woordwolk bij de hand die we eerder in de
lessen hebben opgesteld.
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•
•

Welke classificatie zou jij kiezen en waarom?
Als we onze woordwolk bekijken, kunnen we al onze vormen en stijlen gemakkelijk in de
classificaties plaatsen?
(Zoals bij het dierenrijk: een bepaalde diersoort hoort steeds zeer duidelijk thuis in één
categorie.)
Laat de leerlingen even proberen enkele stijlen te plaatsen.
Bijvoorbeeld jazz in de categorie muziek, beeldhouwkunst in de categorie beeldende
kunst.
Maar er zullen kunstvormen zijn die de leerlingen niet gemakkelijk in één categorie
kunnen plaatsen. Hier maken we hen attent op de mengvormen.
Mengvormen zijn kunstvormen die in twee of meer categorieën kunnen thuishoren.

•

Kennen jullie nog mengvormen?
Voorbeelden:
o
o
o
o

Film = woord + theater + soms beeldende kunst
Opera = theater + muziek
Musical = theater + muziek + dans
Stripverhalen = beeldende kunst + woord

Steeds meer nieuwe kunstvormen zijn mengvormen.
Een voorbeeld dat je in de klas kan laten zien is Blue Journey, een dansstuk van een
Nederlands dansgezelschap dat moderne dans combineert met projectiekunst.

INFO

Link: http://www.youtube.com/watch?v=8rLDCjxTyb8
Het volledige stuk duurt 20 minuten. Er zitten verschillende soorten dans tussen, dus je
kan perfect een mooi stukje kiezen om in de klas te bekijken.
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•

We hebben 4 of 5 groepjes die informatie zochten en iedereen is min of meer met een
andere classificatie naar de klas gekomen. Hoe zou dit komen?
Omdat het zeer moeilijk is om de kunstvormen in te delen. Sommige vormen of stijlen zijn
zeer duidelijk in te delen in groepen maar er bestaat ook een massa aan mengvormen die
zich niet in slechts één categorie laten steken. Het wordt dus op een kunstmatige manier
ingedeeld. En dus kunnen ook verschillende auteurs van mening verschillen.
Bovendien moeten we ook rekening houden met de cultuur waarin we leven. De
classificaties die de leerlingen naar voor brachten zullen doorgaans ontstaan zijn vanuit de
westerse cultuurgeschiedenis.
Tot en met de 19e eeuw konden alle verschillende kunstvormen behoorlijk duidelijk van
elkaar onderscheiden worden. Er bestond een duidelijke opdeling tussen beeldende kunst,
dans, muziek en woord. Pas nadien en zeker vanaf de opkomende globalisering begonnen de
grenzen tussen de categorieën langzaamaan te vervagen.
Maar wanneer we kijken naar andere culturen merken we toch wel enkele verschillen op.
Bijvoorbeeld de Wajangtraditie in Indonesië.
Wajang is een traditioneel poppenspel, ontstaan ca. 900 n.C., waarbij met behulp van houten
poppen, traditionele muziek en een verhaal een toneelstuk wordt opgevoerd.
De schaduwen en schimmen die de poppen op een doek werpen, staan centraal in het spel.
Letterlijk betekent wajang schaduw in het Javaans. De muziek wordt gemaakt met de
Gamelan. Dit is een traditioneel Javaans instrument. Samen met de zangkunsten van enkele
zangeressen en de stem van de verteller wordt het schimmenspel tot leven gewekt.
Een voorbeeld van een Wajangspel.

INFO

Link: https://www.youtube.com/watch?v=n8xbIOkp2sY
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Deze poppenspelen zijn een duidelijke mengvorm van beeldende kunst, muziek, woord en
soms ook dans. Je kan je dan ook voorstellen dat een classificatie vanuit deze cultuur er heel
anders zou uitzien dan vanuit onze Westerse cultuur.
We onthouden dus dat classificaties van de kunst een artificieel karakter hebben. We kunnen
een verdeling opstellen maar deze is afhankelijk van onze achtergrond en geschiedenis en zal
dus niet vanzelfsprekend zijn voor de rest van de wereld.
Om deze reden is de titel van de paragraaf: “naar de classificatie van de kunst?” Het
vraagteken staat centraal in dit stuk. We komen tot de bevinding dat dé classificatie van de
kunst helemaal niet bestaat.

Noteer hieronder de conclusies die we kunnen trekken uit het klasgesprek en uit alles wat de
leerkracht hierbij verteld heeft.

Conclusies
- Mengvormen zijn kunstuitingen die niet in slechts één categorie kunnen worden ondergebracht.
Bijvoorbeeld: stripverhaal: woord + beeld.
- Classificaties hebben een artificieel karakter. Ze zijn kunstmatig opgesteld en zijn afhankelijk van de
cultuur en geschiedenis van waaruit zij voortkomen.
Vb. Wajangtraditie

3.5 Classificatie van de beeldende kunst

INFO

DS

In deze paragraaf bekijken we een classificatie van de beeldende kunst. De beeldende
kunsten laten zich gemakkelijker opdelen in kunststromingen en tijdperken. Het toont
perfect hoe kunst continu in contact staat met en beïnvloed wordt door de
maatschappij, samenleving, cultuur, politiek, religie enzovoort. Vandaar dat dit zeker
een interessante aanvulling vormt op dit lesmateriaal.
-

De leerlingen kunnen zelfstandig informatie vergaren via internet.
De leerlingen kunnen de tijdlijn lezen, interpreteren en analyseren.
De leerlingen kennen de belangrijkste kunststromingen doorheen de tijd en
kunnen deze correct op een tijdlijn aanduiden.
De leerlingen kunnen voor elke kunststroming enkele bekende kunstenaars
opnoemen.
De leerlingen kunnen uitleggen hoe kunst evolueert onder invloed van de
samenleving.
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Opdracht: tijdlijn kunststromingen: de leerlingen vullen zelfstandig met behulp van het
internet de tijdlijn in. Zij gaan op zoek naar de jaartallen, kunstenaars, kunststromingen
en kenmerken. De leerkracht gaat rond en geeft waar nodig tips.
Deze tijdlijn omvat enkele van de belangrijkste kunststromingen in de beeldende kunst.
Het is onmogelijk om alle kunststromingen te bekijken, vandaar hebben we een
selectie gemaakt in de meeste bekende en invloedrijke stromingen.
Belangrijk is dat we de leerlingen er extra op wijzen dat ook deze classificatie artificieel
blijft. Er worden tijdsaanduidingen weergegeven per kunststroming maar deze zijn
uiteraard relatief. Ook na of voor die periode kan er in dezelfde stijl geschilderd
worden. Maar deze perioden duiden aan wanneer er een groep kunstenaars deze stijl
voornamelijk beoefenden en elkaar beïnvloedden.

De beeldende kunst is een kunstvorm die zich gemakkelijker dan de andere kunstvormen laat
classificeren. Namelijk door het opdelen in tijdperken en in kunststromingen.
Deze geschiedenis van de beeldende kunst vormt een zeer interessant verhaal waarbij kunst en
maatschappij voortdurend met elkaar verwikkeld zijn. Laten we dit verhaal dan ook even van wat
dichterbij bekijken. We houden uiteraard steeds in het achterhoofd dat ook deze classificatie voor
een stuk artificieel van karakter is.

Kunststroming: fase in de culturele ontwikkeling met een zekere gelijkaardigheid in stijl en ideeën
die kenmerkend zijn voor een bepaalde groep, periode en plaats in de kunstgeschiedenis.

Tijdlijn kunststromingen: op de volgende drie pagina’s vind je een tijdlijn terug met
de belangrijkste kunststromingen doorheen de tijd. Zoek op internet alle informatie
op die je nog moet invullen bij elke stroming. Let erop dat je enkel binnen de
beeldende kunst zoekt.
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Tijdlijn kunststromingen
Kunststroming: Prehistorische kunst

De Middeleeuwen

Van ± 200.000 v.C tot 10.000 v.C.

Van ± 600 tot 1550 n.C.

Zoek 2 kunstwerken:
1. De grotschilderingen in Lascaux
2. Venus van Willendorf

2 belangrijkste kunststromingen uit de architectuur:
1. Romaanse kunst
2. Gothiek

Teken een kunstwerk:

Kunststroming: Renaissance
(Betekent “wedergeboorte”)
Van ± 1400 tot 1600
Noteer de verschillende soorten: Noordelijke renaissance (Vlaamse
primitieven), Italiaanse renaissance
Noteer enkele bekende kunstenaars uit deze stroming: Michelangelo,
Rafael, Boticelli, Da Vinci, Van Eyck, Van der Weyden
Teken een kunstwerk:
Kunststroming:

Kunststroming:

Kunststroming:

Egyptische kunst

Griekse kunst

Romeinse kunst
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Kunststroming: Romantiek

Barok

Van ± 1780 tot 1880

Van ± 1600 tot 1750

Noteer enkele bekende kunstenaars uit deze stroming: Goya, Turner, Manet,
Delacroix

Noteer enkele bekende kunstenaars: Rubens, Caravaggio,
Vermeers, Rembrandt
De “Zonnekoning” bouwde in Frankrijk een paleis in deze stijl.
• Wie is de “Zonnekoning”? Lodewijk XIV
• Wat is de naam van het paleis? Versailles

Zoek het schilderij “La liberté guidant le peuple”.
• Wie heeft het schilderij gemaakt? Eugene Delacroix
• Waarover gaat het? Het speelt zich af tijdens de Julirevolutie in 1830. De
dame, Marianne, stelt de vrijheid voor die de revolutionairen aanvoert.

Kunststroming: Impressionisme
Van ± 1870 tot 1910
Noteer enkele bekende kunstenaars uit deze
stroming: Dégas, Monet, Cézanne, Renoir, Rodin,
Toulouse-Lautrec
Teken een kunstwerk.

Post-Impressionisme
2 belangrijkste kunstenaars:
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• Vincent Van Gogh
• Paul Gauguin

Kunststroming: Modernisme
± 1e helft 20e eeuw
•

•

•

•

Expressionisme
o Wat kenmerkt deze kunst? Sterke uiting van gevoelens
o Noteer twee bekende kunstenaars: Munch, Kandinsky, Ensor, Bacon
Kubisme
o Wat kenmerkt deze kunst? Volumes, blokken en verschillende standpunten
o Noteer twee bekende kunstenaars: Picasso, Braque
Dadaïsme
o Wat kenmerkt deze kunst? Afwijzen van geaccepteerde standaarden
o Noteer twee bekende kunstenaars: Duchamp, Ernst
Surrealisme
o Wat kenmerkt deze kunst? Onverwachte beelden, droombeelden, onrealistisch
o Noteer twee bekende kunstenaars: Dalì, Magritte, Delvaux

± 2e helft 20e eeuw
• Abstracte kunst
o Wat kenmerkt deze kunst? Vormen, niet figuratief
o Noteer twee bekende kunstenaars: Mondriaan, Rothko
• Pop art
o Wat kenmerkt deze kunst? Populaire onderwerpen uit de consumptiemaatschappij
o Noteer twee bekende kunstenaars: Warhol, Liechtenstein
• Zoek zelf nog een 3e kunststroming die ontstond na 1950: Keuze van de leerling
o Waarom heb je deze gekozen? Eigen mening
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Verbetering tijdlijn: vertellen/vraaggesprek
We starten de verbetering van de tijdlijn door middel van een vraaggesprek. De
leerlingen geven de antwoorden die zij gevonden hebben op internet. Bij de
verbetering kan je werken met een powerpointpresentatie. Hierin kan je alle correcte
antwoorden aanbrengen en bovendien ook heel wat voorbeelden van kunstwerken in
tonen.
De leerkracht vertelt extra informatie bij de verschillende stijlen, kunstenaars en
vragen. Belangrijk is om hierbij de nadruk te leggen op de wisselwerking tussen kunst
en maatschappij. Wanneer de samenleving verandert op vlak van politiek, religie,
cultuur, … dan zien we dit ook weerspiegeld in de kunst.
Dit gedeelte sluit natuurlijk zeer goed aan bij de lessen van geschiedenis. Daarom kan
er best even gekeken worden dat er geen overlappingen zijn tussen de lessen.
We geven hieronder een korte toelichting bij de kunststromingen waarin deze
wisselwerking zeer duidelijk is. Meer informatie kan je terugvinden op de website ‘Taal
van de kunst’: http://taalvandekunst.deboeck.com.
De leerlingen noteren de belangrijkste zaken hiervan in de kaders in hun bundel.

Prehistorische kunst
Het is zeer moeilijk een periode te kleven op de prehistorische kunst. In Marokko werd een beeldje
gevonden, de Venus van Tan-Tan, dat naar schatting tussen de 300.000 en 500.000 jaar oud is. Het
stelt een menselijk lichaam voor maar de vormen zijn vrij vaag. De vraag is dan ook of we dit reeds
als kunst kunnen bestempelen.
Vanaf ± 25.000 v.Chr. werden grottekeningen gemaakt, bijvoorbeeld Lascaux in Frankrijk en Altamira
in Spanje. Er werden een hele reeks grotschilderingen teruggevonden van wilde paarden, herten,
runderen en andere dieren. Ook rond deze periode werd de Venus van Willendorf gemaakt. Een zeer
bekend beeldje van een vrouw.
Egyptische kunst
De kunst in Egypte stond volledig in dienst van de goden en farao’s. Bovendien werkten Egyptische
kunstenaars volgens zeer strenge regels. Zij gaven weer wat zij weten, niet wat zij zien. Alles wordt
vanuit de meest karakteristieke hoek weergegeven. Door deze strenge wetten verandert de
Egyptische kunst nauwelijks gedurende 3000 jaren.
Griekse kunst
De cultuur van de oude Grieken wordt algemeen beschouwd als de bakermat van de West-Europese
beschaving. De periode duurde van ca. 800 tot 140 v.Chr. en hierin kunnen we drie grote fasen van
ontwikkeling, bloei en verval onderscheiden.
De Archaische periode wordt beschouwd als het begin van ongeveer 800 tot 500 v.Chr. In deze
periode werden de eerste grote tempels gebouwd en kwam de schilderkunst en beeldhouwkunst tot
ontwikkeling.
De Klassieke periode loopt van ongeveer 500 tot 350 v.Chr. In deze periode bloeiden alle
cultuuruitingen sterk: filosofie, literatuur, politiek, muziek, beeldhouwkunst en architectuur. Hier
spreekt men van de Gouden Eeuw van de Griekse Oudheid aangezien deze periode een zeer grote
betekenis en invloed had op de geschiedenis.
De Hellenistische periode beslaat de periode van 350 v.Chr. tot 140 v.Chr. Hierin nam de macht van
de Grieken steeds meer af. De leidende positie werd overgenomen door de Romeinen.
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Romeinse kunst
In het Romeinse Rijk blijft de hellenistische stijl toonaangevend op het gebied van de beeldende
kunst. In de architectuur zijn echter veranderingen op te merken ten gevolge van veranderende
behoeften. Een belangrijke vernieuwing is het gebruik van bogen, ontwikkeld door de Romeinse
bouwheren.
De Middeleeuwen
De Middeleeuwen worden opgedeeld in vroege Middeleeuwen en late Middeleeuwen wat betreft de
kunst. We focussen ons hier voornamelijk op de late Middeleeuwen. Hierin zien we twee stijlen uit
de architectuur die sterk aan belang winnen.
Romaanse kunst kende een algemene verspreiding in heel Europa. Kenmerkend voor deze
architectuurstijl was het gebruik van ronde bogen. Het gehele bouwwerk maakt een horizontale
indruk. De muren zijn dik en zwaar en de vensters zijn klein.
In de middeleeuwse samenleving hadden vooral de geestelijken en de adel de macht in handen.
Rond 1200 kwam daar echter verandering in. Door een groeiende handel en geldeconomie kon een
deel van de bevolking zich bevrijden uit het feodale systeem en slaagde erin een zelfstandig bestaan
op te bouwen. Er ontstond een nieuwe bevolkingsgroep: de burgerij. Steden werden zelfstandiger en
machtiger en dit bracht een verandering in de religieuze beleving teweeg. Men beschouwde de
groeiende welvaart als een teken van God. Het gevoel van angst voor de straf van God veranderde in
een verheerlijking van zijn glorie. Deze veranderende mentaliteit veroorzaakte een nieuwe stroming
in de beeldende kunst en de architectuur: de gotiek. De kerken moesten grootser worden om het
geloof te ondersteunen. Men trachtte een hemelse sfeer in het gebouw te verwezenlijken. De kerken
werden veel hoger gebouwd dan in de Romaanse kunst.

Renaissance
De Renaissance begon rond 1400 en binnen een eeuw was deze stijl overal in Europa
doorgedrongen. In deze periode werd de mens zich opnieuw bewust van zijn vermogen om zijn eigen
leven te beïnvloeden. Ze werden geïnspireerd door de ideeën en principes van de klassieke oudheid
en beschouwden de Griekse en Romeinse culturen als het beste dat de mensheid ooit had bereikt.
De mens vormde meer en meer het middelpunt van de maatschappij. Alles werd wetenschappelijk
onderzocht en geanalyseerd: natuur, politiek en zelfs kunst. Deze ideeën kwamen dan ook sterk
terug in de kunst.
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Barok
Als antwoord op de Renaissance volgde Barok. In tegenstelling tot de orde en stabiliteit van de
Renaissance, streefde de dynamische barokstijl naar het grootste en meest decoratieve bouwwerk.
Figuren werden meestal in volle actie afgebeeld met dramatische taferelen.
Het paleis van Versailles van Lodewijk XIV was het hoogtepunt van de barokke architectuur.
Romantiek
Tijdens de Verlichting meenden de mensen dat door rede vooruitgang geboekt kon worden. De
Franse Revolutie ondermijnde dit geloof echter voor een groot stuk. De revolutie toonde dat rede
niet de oplossing was voor alle problemen. Daardoor gingen mensen meer vertrouwen op het gevoel
en de intuïtie. Ook in de kunst werd dit weerspiegeld. De kunstenaars lieten zich meer leiden door
het gevoel dan door het verstand. Zij lieten zich inspireren door oude verhalen en avonturen,
heldendaden en de natuur.
Impressionisme
Impressionisten schilderden zuiver met kleurvlekken waaruit de toeschouwer met het verstand een
gestalte opbouwt. Om deze reden werd de term ‘impressionisme’ eerst vooral negatief omschreven:
de schilderijen gaven slechts een indruk van de werkelijkheid maar vertelden verder weinig. Tot dan
toe was de standaard voornamelijk dat kunst een verhalend karakter moest hebben en dat dit
gepaard moest gaan met een hoge mate van realisme.

Vanaf de 20e eeuw volgende een massa aan kunststromingen elkaar in korte tijd op. Ook deze
bleven steeds in wisselwerking staan met de maatschappij en de veranderende mentaliteit van de
mensen.
(Bron: De Boeck (2013). De taal
http://taalvandekunst.deboeck.com)
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3.6 Kunstwerken uit de leerlingenbundel

Vincent Van Gogh, Zonnebloemen, 1888

Alphonse Mucha, Dans, 1898
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Peter Paul Rubens, Kruisafneming, 1611

Gustav Klimt, De Kus, 1908

Lichtenstein, Whaam!, 1963

Edvard Munch, De Schreeuw, 1893
Victor Horta, Hotel Tassel, 1894
Henri Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge: La Goulue, 1891

Rembrandt, de Nachtwacht, 1642

Michelangelo, De schepping, 1511
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