
lesbrief vervolgles

Beste docent,

In deze lesbrief vind je handvatten voor een vervolg les naar aanleiding van de workshop: Online rondleiding in het Kröller-Müller Museum. De leerlingen 
hebben in deze workshop kennis gemaakt met een aantal kunstwerken in de beeldentuin van het museum. Deze lesbrief biedt tips en handvatten 
om naar aanleiding van het kunstwerk: Hoofdstukken van Jan Fabre een beeldende opdracht te doen met de leerlingen. 

Deze lesbrief bevat de  volgende elementen: 
- de beeldende opdracht met tips en handvatten voor de opzet van je les
- informatie over de kunstenaar.      

de beeldende opdracht

informatie over het kunstwerk

Jan Fabre maakte verschillende Hoofdstukken. Het zijn zelfportretten in de leeftijd van 20 tot 70 jaar, 
gecombineerd met dierlijke eigenschappen zoals: hoorns, een gewei, of ezelsoren.  
 
De hoorns zijn een soort antennes om signalen op te vangen, of om zich mee te verdedigen. Het maken van 
een serie zelfportretten is volgens de beeldhouwer in ieder geval geen ijdelheid: “Zoveel verschillende 
portretten lijkt misschien schizofreen, maar volgens mij is iedereen schizofreen. Iedereen draagt verschillende 
persoonlijkheden in zich, is meer mensen of menstypes tegelijk. De portretten zijn niet allemaal vleiend. Ik sta er 
ook met ezelsoren, als domoor met een lange neus zoals Pinocchio, met de hoorns opgezet.”  
 
“Ik geloof dat wij allen schizofreen zijn. Misschien zit er wel in mij een gangster, een genie, een clown of een 
charlatan.” - Jan Fabre 
 
De Hoofdstukken trekken je de beeldentuin in en laten je niet meer los. Jan Fabre toont zichzelf als 
kunstenaar: kwetsbaar, creatief én strijdbaar. Jan Fabre heeft deze 8 portretten van zichzelf gemaakt omdat 
hij zegt: Ik ben niet in één beeld te vangen. Ik heb zoveel eigenschappen en kanten, als ik er maar één zou 
laten zien is dat geen goed beeld.   
 
In de online rondleiding hebben de leerlingen met de workshopdocent gekeken welke eigenschappen van 
dieren de kunstenaar heeft uitgebeeld en wat deze betekenen of versterken. Voorbeelden hiervan zijn: 
ezelsoren (knulligheid, dom) of een gewei (strijdvaardig, defensief). 

Laat de leerlingen voor ze overgaan op de beeldende uitwerking van hun zelfportret nadenken over de volgende vragen:

- Welke eigenschap of karaktertrek zou ik willen versterken? (opgewekt, vrolijk, eigenwijs, daadkrachtig, snel, koppig, behulpzaam, ...)
- Welk deel van een dier zou hierbij helpen? Of welk deel van een dier zou je wel willen hebben?
- Hoe ga je dit verbeelden in je portret?

Materiaalkeuze:
Je kunt met deze opdracht veel kanten op. In 2D en 3D zijn veel mogelijkheden. Je kunt vasthouden aan het goud, of dit
juist helemaal loslaten. 

Ideeën voor 2D uitwerking: fotografie/Photoshop/collage technieken - potlood/krijt/houtskool 
Ideeën voor 3D uitwerking: werk op ware grootte met gips of papier maché of ga juist voor een miniatuur buste van klei.

Maak je eigen hoofdstuk-portret. 
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