
Verschillen:

1.

2.

3.

OPDRACHT 1A: VERGELIJK HET MUSEUM MET EEN KASTEEL

Doel: stijlkenmerken herkennen.

In de afbeelding hiernaast zie je een 18e-eeuws schilderij van  
de Ewsum borg (oud woord voor kasteel). 

Vergelijk de borg (bovenste afbeelding) met het Groninger  
Museum (onderste afbeeling). 
Noem drie overeenkomsten en drie verschillen.

Overeenkomsten:

1.

2.

3.

OPDRACHT 1B: BESCHRIJF DE BOUWSTIJL 

Tijdens de online rondleiding heb je kunnen zien dat het museum  
is opgebouwd uit veel verschillende bouwstijlen. 

1.  Bekijk de 3 foto’s van het verschillende interieur. 

2.  Lees hieronder de 3 stijlbeschrijvingen.

 A =  Sprookjesachtig, mysterieus en dromerig 
 
 B = Chaotisch, schots & scheef 

 C = Speels, bol & rond.

3.  Koppel de juiste foto aan de juiste stijl-beschrijvingen.  
Schrijf het juiste  
antwoord bij de foto.

De borg van Ewsum

Paviljoen - Coop Himmelb(l)au

Paviljoen - Philippe Starck

Infocenter – Jaime Hayon

Het Groninger Museum

OPDRACHT 1
KIJK EN VERGELIJK

KIJK EN BESCHRIJF

schrijf in
 de cirkels A, B of C

Vul h
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OPDRACHT 2: MAAK EEN STILLEVEN Á LA PRONKJEWAILS

Doel: Creatief aan de slag.

1. Bekijk de afbeeldingen.
2. Kies een kleur.
3. Zoek in je omgeving naar voorwerpen die bij je gekozen kleur passen.
4. Rangschik de objecten volgens de 3 tips.

5.  Kies een goed camerastandpunt. 
Experimenteer met het camerastandpunt. Houdt de camera  
in de ene foto recht voor het stilleven en in een andere foto  
juist wat hoger of lager.

6.  Maak foto’s.  
Welke foto vind jij het leukst om naar te kijken?

© Groninger Museum / samenstelling: John Veldkamp / fotografie:  

Arjan Verschoor.

ZOEK EN MAAK
OPDRACHT 2

TIPS! 

Zorg voor een rustige  

achtergrond.

Zorg voor voldoende licht.

Zet de voorwerpen bij elkaar 

in een groep.

Let op:  

Groot = in het midden  

en achteraan 

Klein = aan de zijkanten en 

vooraan
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OPDRACHT 3: WELKE GEBOUWEN HEEFT JOUW IDEALE 
STAD OF DORP?   

Doel: anders kijken

Dit is het kunstwerk Portable City van kunstenares Yin Xiuzhen.  
Ze wandelde door Groningen en bedacht daarna deze 3d-plattegrond.  
Op haar plattegrond staan alleen gebouwen die zij zélf belangrijk vindt.  
De rest heeft ze gewoon weggelaten! 

1.  Ga in gedachten naar jouw stad of dorp.  
Welke 5 gebouwen vind jij zélf gek, leuk of belangrijk?

2. Teken en beschrijf jouw top-5 hieronder.

JOUW IDEALE STAD
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