KIJK wat WIJZER

R

DE TOEKOMST IS NU

Je naam is: …………………………………….
Welkom bij ‘De Toekomst is nu‘. Elke deelnemende kunstenaar heeft speciaal voor deze
tentoonstelling nieuw werk gemaakt. Elk werkstuk gaat dus over hetzelfde onderwerp. Deze
‘Kijk wat Wijzer’ kun je gebruiken maar het hoeft niet. Je mag alles helemaal invullen of alleen
maar de vragen invullen die je leuk vindt. Jij beslist zelf.
Maak eerst een korte wandeling door de tentoonstelling en vul dan de uitdagende vragen in.
1. Wat voor kunstwerken zijn er te zien? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
0
schilderijen
0
tekeningen
0
beelden
0
video/film
0
foto’s
0
anders, namelijk ..............................................................................................
Heb je ondertussen al geteld hoeveel kunstenaars er mee doen aan deze tentoonstelling?
0
aantal kunstenaars?............................
2. Zoek de zin.
In welke kunstwerken zie je deze dingen terug?
Een zeepbel in de lucht
Een goudvis in een vaas
Een oog.
Bomen met bordjes.
Meeuwen op een witte krant.
Een plastic badje

Dat zie ik in kunstwerk
Zie ik in kunstwerk
Dat zit in kunstwerk
Zie ik in kunstwerk
Dat zag ik in kunstwerk
Dat zit in kunstwerk

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

3. Alsof je door een telefoon vertelt.
Ben je met anderen?
Laat die met hun rug naar een kunstwerk staan en probeer eens te vertellen hoe het kunstwerk er uitziet.
Als je klaar ben, mogen de anderen zich omdraaien en kijken. Vinden ze dat je het goed hebt verteld?
Wat was er anders dan dat ze dachten?
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4. Een goed gevoel.
Bij veel kunstwerken, niet alleen hier maar ook bij andere tentoonstellingen, kun je er een gevoel bij
bedenken.
Van kunstwerk (nummer invullen) ……………………. werd ik blij.
Door kunstwerk (nummer invullen) ……………………. werd ik boos.
Bij kunstwerk (nummer invullen)

……………………. moest ik lachen.

Na kunstwerk (nummer invullen)

……………………. kreeg ik rode wangen.

5. Dat vind ik apart!
Zoek een kunstwerk uit dat jou bijzonder aanspreekt.
Iets dat je heel mooi vindt (of juist heel lelijk, dat mag ook !)
Wat vind je bijzonder mooi/lelijk aan het kunstwerk?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zet eens een cirkel om een paar woorden die bij jouw gekozen kunstwerk passen.
Kleur

Grijs

Licht

Rommelig

Gewoon

Gezellig

Slim
Bedacht

Avontuurlijk
Deftig

Vrolijk

Angstig
Stom

Droevig

Saai
Ernstig
Dromerig

Raar

Grappig

Normaal

Knap

Serieus

Lachwekkend
Irritant

Figuratief

6. De juiste plek.
Het kunstwerk is nu hier, maar welke andere goede plek kun je bedenken?
Zou je dit kunstwerk thuis willen hebben?
Of op school of in de gang van het stadhuis of ziekenhuis? Of weet je een betere plek?
………………………………...............................................................................................................................

7. De treffende titel van je favoriete kunstwerk.
Wat is de titel van het kunstwerk? ……………………………………………………………………………………………………
Past die titel volgens jou bij het kunstwerk?
Heb je zelf een beter titel? ……………………………………………………………………………………………………………..
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8. Geklets in de ruimte.
Zoek een “ruimtelijk” kunstwerk dat je aanspreekt. Geen schilderij, foto of tekening, die zijn plat,
maar een werkstuk in 3D.
Wat valt je op? Kruis maar aan.
0
Je kunt er wel omheen lopen, maar één kant is het mooiste.
0
Alle kanten zijn even mooi om te bekijken.
0
Er is maar een materiaal gebruikt.
0
Er zijn meerdere materialen in het werk gebruikt.

9. En nu ter plekke.
Je hoeft niets op te schrijven. Gewoon kijken en wat raadsels oplossen.
Met wat aanwijzingen helpen we je wel.
EEN.
Zoek een tafel waar drie soldaten aan computers aan het werk zijn.
Gevonden? Dat was vast niet zo moeilijk te vinden.
De kunstenaar heeft deze opstelling natuurlijk gemaakt met een bedoeling.
Een computer is een handig apparaat. Dat weet je zelf ook wel.
Maar wat is het gevaar van een computer?
Waarom zijn de soldaten skeletten? Dat zie je aan hun handen, maar ook in de gasmaskers.
Ook hebben deze griezelige soldaten verschillende helmen op. Waarom denk je?
TWEE.
Zoek een heleboel plastic bekers. Ze staan ergens op de grond in een ovaal.
Wat is het voordeel van plastic? En een nadeel?
Hoeveel bekers denk je dat er staan? (op de houten tafel met de vis in de vaas staat het antwoord). Je had
vast minder gedacht. Ik ook. Hoe komt dat, denk je? Als de bekers tot een hoge toren waren opgestapeld,
waarom had je dan vast een hoger getal geschat?
DRIE.
Zoek nu het werk dat hier vlakbij iemand op de muur heeft getekend. De kleurige boomstam links daarvan
hoort ook bij het kunstwerk. Waarom hoort dat er ook bij?
De kunstenaar zei dat we NU moeten HANDelen. Zie je dat terug in het werk?
VIER.
Zoek een groot ijzeren bruin blad op een sokkel.
“Elk blad is een bloem’ zei de kunstenaar tegen mij. ‘We tellen allemaal mee, alle mensen samen over de
hele wereld. Maar dat ‘samen’ valt een beetje uit elkaar, het verdwijnt hier en daar”.
Hoe zie je dat in het kunstwerk?
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Materialen en technieken….. Wat weet je er al van?

Zoek een ETS.
Schrijf hier een titel van een ETS op: …………..………………………………………………………………
Weet je wat een ets is?
ja / nee.

Zoek een AQUAREL.
Schrijf hier een titel van een AQUAREL op: …………………………………………………………………
Weet je wat een aquarel is?
ja / nee.

Zoek een HOUTSKOOL-tekening.
Schrijf hier een titel van een houtskooltekening op
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Weet je wat houtskool is?
ja / nee.

Zoek een COLLAGE op.
Schrijf hier een titel van een COLLAGE op
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Weet je wat collage is?
ja / nee.
Wat voor soorten kunstwerken zie je n og meer?

Dat was het voor deze keer. Dit blad mag je mee naar huis nemen.
En dank je wel dat je er was vandaag.
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Als je het leuk vindt kan je hieronder zelf nog een tekening maken van jouw favoriete kunstwerk
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