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SAMENVATT ING Waarom zijn er zoveel blote
mensen in de kunst? is een boek boordevol levensbelangrijke vragen en antwoorden over beeldende
kunst. Het biedt een toegankelijk en inspirerend uitgangpunt om in de klas actief met een kunstproject
aan de slag te gaan. De kinderen onderzoeken wat
beeldende kunst is, leren kijken, stellen vragen en
gaan op zoek naar de antwoorden. Natuurlijk gaan

ze zelf ook kunstwerken maken. Gebruik deze lessuggesties als groot project, of kies er één of meerdere onderdelen uit.
DOELGRO EP 8+
THE MA’S beeldende kunst, nieuwsgierigheid

en creativiteit ontwikkelen

Wat is beeldende kunst?
Klassikaal: vertel dat de klas gaat beginnen met een
kunstproject. Stel vragen als: wie is er wel eens in een
museum geweest? Wat zag je daar? Was het kunst?
Wat is kunst eigenlijk? Waar denk je aan bij het woord
‘kunst’? En wat is beeldende kunst? Is er bij jullie thuis
kunst? Schilderijen, tekeningen of beelden? Kun jij een
kunstenaar noemen?
Maak hierbij eventueel een woordspin op het bord met
het woord ‘kunst’ in het midden.
In groepen: verdeel de klas in tweetallen of kleine
groepjes. Vraag ze om per groep een antwoord te
vinden op de vraag: wat is kunst? Laat ze hun antwoord daarna per groepje vertellen of op het bord
schrijven. Bespreek de antwoorden na met bovengenoemde vragen.
Belangrijk bij dit gesprek is dat alles wat de kinderen
zeggen of opschrijven goed is. Voor kunst is geen
makkelijke definitie te geven. Je kunt heel veel over
kunst zeggen. Twee quotes uit het boek:
Kunst is een soort raam waardoor je de fantasie van iemand anders ziet.
Kunst wil ons laten nadenken op nieuwe manieren.
Laat nu het boek zien. Sta even stil bij de titel. Vertel
dat in dit boek veel foto’s van beeldende kunst staan
en laat voorbeelden zien. Wat valt de kinderen op? Vragen de kinderen zich ook wel eens af waarom kunst
soms zo raar is? Of hoe kunstenaars op hun ideeën
komen? Vertel dat de kinderen in dit project op zoek
gaan naar antwoorden op allerlei vragen over kunst.

Heeft kunst gevoel?
Laat het schilderij De Schreeuw van Edvard Munch
zien, via het digibord, of op bladzijde 7 in het boek.
Wat zien de kinderen? Vertel: veel kunstenaars stoppen gevoel in hun kunst. Of ze willen dat jij iets voelt
als je naar een kunstwerk kijkt. Een voorbeeld hiervan
is dit schilderij uit 1893. Lees de tekst op bladzijde 7
voor en bespreek de vragen die er staan.
Je eigen schreeuw: voor een leuke variant op het schilderij maken de kinderen de achtergrond van het schilderij De Schreeuw na met krijt, potlood, of verf. Maak
een foto van elk kind dat schreeuwt zoals op het schilderij. De kinderen knippen zichzelf uit en plakken zichzelf in hun zelfgemaakte achtergrond.

pagina 2

Kunst gaat soms dus over angst. Welke emoties kun je
nog meer herkennen op schilderijen? Bespreek met de
kinderen welke emoties ze kennen. Laat bijvoorbeeld
foto’s zien op het digibord van gezichten met een uitdrukking die de kinderen proberen te herkennen. Speel
eventueel wat emoties uit. Hoe doe je als je boos
bent? En als je bang bent, of blij, of verlegen?
Laat de kinderen ook eens schilderijen, tekeningen en
bijvoorbeeld prentenboeken zien en laat ze alleen de
emoties duiden. Stel er vragen bij: welk gevoel heeft de
persoon op de tekening of het schilderij? Hoe zie je
dat? Welke kleuren en vormen zie je? Welke gevoel krijg
jij erbij? Welke emotie past bij een kleur of vorm? Welke
kleur heeft boosheid bijvoorbeeld? En welke kleur heeft
blijdschap? Welke vorm past bij verliefdheid?
Vraag de kinderen een kunstwerk te maken waarmee
ze een gevoel proberen uit te drukken. De kinderen
hoeven geen realistische figuren te tekenen; ze kunnen
hun gevoel laten zien met kleuren en vormen.

Is het mooi of lelijk of iets anders?
Laat de afbeelding van de Griekse discuswerper zien
op bladzijde 13, of op het digibord. Stel vragen aan de
kinderen: wat zie je? Wat vind je ervan? Waarom? Lees
dan de tekst op bladzijde 12.
Ga door naar de volgende bladzijde. Laat Mouse on
Table zien, gemaakt door Karel Appel. Lees de tekst
voor die erbij hoort. Welk gevoel krijgen de kinderen
bij dit kunstwerk? En wat vinden ze van het vrouwengezicht van Pablo Picasso dat eronder staat?
Zoekopdracht: laat de kinderen in tweetallen op zoek
gaan naar vijf kunstwerken die ze interessant vinden.
Dit kan op internet, of in een verzameling kunstboeken of -kaarten. Laat ze deze kunstwerken kopiëren of
uitprinten en op een groot karton plakken. Ze schrijven erbij wie de kunstenaar is, hoe het werk heet en
waarom zij het interessant vinden. Het kunstwerk
hoeft dus niet mooi te zijn!

Waarom zijn er zoveel blote mensen in de kunst?
Laat het schilderij De geboorte van Venus zien op bladzijde 24 en 25, of op het digibord. Vertel dat dit Venus
is, de godin van de liefde en de schoonheid. In de tijd
dat schilder Botticelli dit schilderij maakte, in 1486,
bedekten alle vrouwen zich. Maar Venus mocht je
bloot schilderen, want zij was geen echte vrouw, maar
een godin.

Lees bladzijde 24 voor. Stel de vraag: waarom zijn er
zoveel blote mensen in de kunst? En waarom zijn het
vaak vrouwen?
Verschillende antwoorden: de Grieken vonden het
naakte lichaam prachtig. Door het tekenen van blote
mensen leer je hoe het lichaam is gevormd. Naaktheid
betekent vaak nieuw leven in de kunst. Maar ook:
onschuld, schoonheid, verleiding, de oermoeder…
Vertel dat de kinderen ook gaan modeltekenen. Geen
zorgen, niemand hoeft bloot. Vraag de kinderen een
schoen uit te trekken en naar hun eigen blote voet te
kijken. Daarna mogen ze hem met een potlood of
houtskool zo goed mogelijk natekenen.
Laat ondertussen op het digibord, ter inspiratie en als
voorbeeld, getekende voeten voorbijkomen. (Is een
voet niet gepast in de klas, kies dan bijvoorbeeld voor
een hand.)

Je uitzicht is kunst
Kunstenaars schilderen ook al eeuwenlang landschappen, in allerlei soorten en maten. Lees bladzijde 40
voor.
Wat zien de kinderen als ze uit hun slaapkamerraam
naar buiten kijken? Vraag de kinderen dit te verwerken
in een kunstwerk. Probeer ook eens met andere materialen te werken. Andere verf, papiersnippers uit tijdschriften, houtskool, foto’s van internet om te
manipuleren…

Kijken en vragen stellen
Laat de kinderen een nieuw kunstwerk uitkiezen,
online of in een boek. Vraag ze er heel goed naar te
kijken en alles wat ze zien op te schrijven – zoveel
mogelijk details. Of: vraag ze tien vragen te bedenken
die ze zouden kunnen stellen over dit werk.
Zoek in het boek
Extra uitdaging: geef kinderen die het leuk vinden de
opdracht een vraag uit het boek te kiezen die nog niet
aan de orde is gekomen. Zie hiervoor de inhoudsopgave. Ze bereiden een korte (powerpoint)presentatie voor, waarin ze antwoord proberen te geven op
deze vraag.
Museum in de klas
In het boek staan nog veel meer aanknopingspunten
voor het maken van kunstwerken, zoals:
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Maak met een krijtje een rotstekening op een
steen (blz. 9).
Maak een dier in een doosje (blz. 74).
Maak een schilderij van stippen (blz. 48-51).
Maak een schilderij van fruit en groente (blz.
65).
Maak een wazige krijttekening (blz. 46).
Laat een foto van jezelf maken, zoals het meisje
met de parel (blz. 79).
Schilder, klei of plak een kunstwerk dat niks
voorstelt (blz. 60-63).
Verzamel alles wat de kinderen maken en richt met elkaar een tentoonstelling in. Nodig andere leraren
en/of ouders en verzorgers uit om naar het museum
in de klas te komen kijken. Laat kinderen eventueel
een uitnodiging en toegangskaartjes maken.

Bezoek met de kinderen een echt museum
Kijk eens rond op de website www.museumkids.nl.
Kies een museum uit om echt te gaan bezoeken. Stel
met de kinderen van tevoren een lijstje kijkvragen op.
Laat ze deze vragen in het museum beantwoorden
en/of volg de rondleiding. Laat ze na afloop een verslag maken in tekst en beeld.
Hoe hoor je je te gedragen in een museum? Lees dat
op bladzijde 88!

Pinterest
Op de Pinterestpagina van Lemniscaat (lemniscaatnl)
staan veel voorbeelden van beeldmateriaal. Ook handig om enkele foto’s uit het boek groot te laten zien op
het digibord.
Verder lezen
Ik ben een kunstenaar – Marta Altés
De kinderkunstboeken van uitgeverij Leopold (i.s.m.
Gemeentemuseum Den Haag)
Grote kunst voor kleine kenners – Thaïs Vanderheyden
Kunst kijken voor beginners – Heather Alexander
Kunst bekijken op internet
www.onlinegalerij.nl
www.boijmans.nl
www.gemeentemuseum.nl
www.mauritshuis.nl
www.rijksmuseum.nl

