Tussen Kunst en Quarantaine
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‘tussenkunstenquarantaine’
Alle musea in Nederland zijn op dit moment
gesloten. Gelukkig kun je via het internet alle
mooie kunstwerken alsnog bekijken. Soms wordt
kijken naar kunst een beetje saai. Het is veel
leuker om er zelf mee aan de slag te gaan. In deze
opdracht ga je een kunstwerk tot leven brengen!
Je gaat gebruik maken van jezelf en spullen die je
thuis kunt vinden. Wie weet verander jij in een
oude koning of een rare vogel?
Kun jij een kunstwerk uit het Rijksmuseum tot
leven te wekken?
Nodig:
• Een computer of tablet
• Een fotocamera
• Een assistent (broertje, zusje, vader of moeder)
Aan de slag:
• Ga naar de website van het Rijksmuseum en bekijk de zogenaamde ‘topstukken’.
• Kies een schilderij of ander kunstwerk uit die jij mooi vindt.
• Kijk goed, wat gebeurt er in dit kunstwerk? (Wie zie je? Welke materialen zie je?

Welke kleuren vallen op? Hoe staat alles in het beeld?)

•
•

Schrijf op welke spullen jij nodig hebt om het kunstwerk zo goed mogelijk na te
doen.
Vraag hulp om thuis alle spullen bij elkaar te zoeken. (Het is soms grappig als het

•
•

Als je alle spullen hebt gevonden ga je proberen om
Laat een foto maken door je assistent. Lijkt de foto op het kunstwerk? (Ben je even

•

Bewaar je beste foto.

nét niet goed lijkt, kijk bijvoorbeeld naar de schaatsen van het meisje in de foto
hierboven. Dat zijn niet dezelfde schaatsen, maar heeft wel een grappig effect.)
groot in beeld? Klopt het licht? Is je gezichtsuitdrukking (blij, boos, bang,
verdrietig) hetzelfde?)

Klaar?
Vraag aan je vader of moeder of je de foto mag delen op Instagram
(@tussenkunstenquarantaine).
Cultuurplein Noord Veluwe adviseert scholen op het gebied van cultuureducatie.
Kijk voor meer ‘Cultuur Thuis’ opdrachten op onze website:
www.cultuurpleinnoordveluwe.nl/cultuur-thuis

