2 – Kunst is anders kijken

Denk-les

Waarom maken mensen kunst?
En waarom is er zoveel verschillende soorten kunst?
Waar kan het gesprek over gaan?

Kunstwerken om over door te praten:

Kunst wordt gemaakt om iets te laten “zien”.

•

Neem nou de zee.

William Turner – “Waves breaking against
the wind”

Iedereen kijkt anders naar de zee en daardoor

•

Hokusai – “The Great Wave of Kanagawa”

laten kunstenaars de zee op heel veel

•

Marc van Vliet – “Drie Streken”

verschillende manieren zien. Maar waarom
doen ze dat? We zien toch allemaal dezelfde
zee?
De zee kun je schilderen of fotograferen.
Je kunt er een lied over schrijven of een
gedicht. Er zijn films over de zee gemaakt en
toneelstukken. Eigenlijk is er een stortvloed
aan zeeën in de wereld van de kunst. Waarom
al die verschillende soorten?
Anders kijken naar de zee betekent niet alleen
dat je kijkt hoe je de zee na kunt doen.
Je kunt ook denken aan wát je met de zee kunt
doen. Zou je er kunnen wonen bijvoorbeeld?
Wat een gekke gedachte. Wat zou dat voor
kunst opleveren?
Dat zijn een boel vragen: Welke vraag vinden
jullie interessant? Welke vragen komen daar
dan weer uit voort?
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Doe-les		

Onderzoek:

Maak muziek

Maak een circuit of een atelier van

Is er ook geluid onder water? Waar kan je dat

verschillende kunstdisciplines.

mee vergelijken?

Onderzoek de onderwaterwereld door deze

Probeer maar uit met de voorwerpen op tafel

met de verschillende disciplines theater, dans,

(plastic glazen, emmer met water, trommel,

muziek, beeldende kunst en taal vorm te geven.

rietjes, vloeipapier, pennen en potloden…)

Wat hebben mensen nodig om in zee te kunnen

Experimenteer ook met je stem. Hoe klinken

leven? Hoe bewegen onderwatermensen?

woorden onder water?

Hoe ziet een onderwaterhuis eruit? Hoe is het

Verzin een muzikaal gesprek tussen 2 of meer

geluid onder water?

onderwatermensen.

Werkwijze: maak kaartjes voor de verschillende

Maak beeldende kunst

atelierhoeken: w

Welke kleur heeft de zee? En verandert die ook
als je onder water leeft?

Maak theater

Hoe zien huizen eruit als ze onder water

Speel een scène waarin onderwaterkinderen

worden gebouwd? En verandert de kleur van

op het schoolplein spelen. Waarmee spelen

de huizen als ze dieper in zee zakken?

ze? En hoe doen ze dat? Waar spelen ze

Maak een werk met ecoline en oliekrijt waarbij

mee? Spons, raamtrekker, bal, tandenborstel,

je kunt zien hoe de onderwaterhuizen steeds

knikkers, elastiek.

veranderen als ze op verschillende dieptes zijn.

Maak een dans		

Maak een zee-gedicht of verhaal

Hoe bewegen mensen in zee? Gaat het

Probeer je voor te stellen dat je onder water

langzaam, snel, vloeiend, houterig? Kunnen

leeft. Welke woorden komen er in je op als je om

ze ook springen? Probeer het uit en maak

je heen kijkt? Schrijf ze op, ieder voor zich. Na 5

een dans waarbij je laat zien hoe mensen in

minuten bespreek je in groepjes welke woorden

een huis onder water bewegen. Lijken hun

je hebt bedacht. Schrijf de woorden op en knip

bewegingen op die van onderwaterdieren?

ze uit. Schuif met de woorden totdat ze mooi bij
elkaar klinken en samen een gedicht vormen.
Plak de woorden op een gekleurd vel papier.
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