Stilleven
Beeldend | Tekenen | Groep: 6 t/m 8 | Bron: Rijksmuseum
Een stilleven is een kunstwerk waarop of het leven stilstaat. In het Rijksmuseum zijn er veel
te vinden die zijn gemaakt in de 17de eeuw, de tijd van Rembrandt en Vermeer. Soms lijkt
het net alsof ze niet zijn geschilderd maar gefotografeerd. Kijk maar eens naar alle details,
net echt! De schilder heeft lang nagedacht over wat waar op het schilderij moest komen.
Wat komt vooraan, en wat moet links, of rechts? Welke kleuren passen mooi bij elkaar? En
waar komt het licht vandaan?
Nodig:
• Een computer, tablet of smartphone
• Potloden (grijs en kleur)
• A3 papier
• Spullen die aanwezig zijn in huis
Aan de slag:
Stap 1
Bekijk op je computer, tablet of smartphone
HIER de stillevens die in het Rijksmuseum te
vinden zijn.
Wat staat er op de schilderijen? Wat valt je op? Welke kleuren worden er gebruikt? Wat zie
je aan het licht?
Stap 2
Stel je eigen stilleven samen.
Wat kun jij in je huis vinden om een stilleven van te maken? Wat zie je op de stillevens uit
het Rijksmuseum dat je mooi vind en ook wilt in jouw eigen stilleven? Welke spullen heb
je gekozen?
Stap 3
Zet de spullen die je gevonden hebt in een volgens jou de juiste ‘opstelling’.
Hoe valt het licht? Zie je alle onderdelen goed? Waarom is dit de beste opstelling?
Stap 4
Ga nu je eigen stilleven natekenen. Gebruik hiervoor een grijspotlood om te schetsen. Kijk
heel goed naar wat er allemaal staat en probeer het zo goed mogelijk na te tekenen. Let
ook goed op de kleine details die niet kunnen missen op je eigen kunstwerk. Wanneer je
schets af is, kun je met gekleurde potloden je stilleven verder afmaken.
Klaar?
Kun je jouw eigen stilleven een mooi plekje geven in huis? Maak een foto en stuur hem
naar je juf of meester!

Cultuurplein Noord Veluwe adviseert scholen op het gebied van cultuureducatie.
Kijk voor meer ‘Cultuur Thuis’ opdrachten op onze website:
www.cultuurpleinnoordveluwe.nl/cultuur-thuis

