Werkblad VMBO Examentour
In figuur 1 zie je het kunstwerk: Winterbild (1930) van Max Beckmann.
Opvallend zijn de ramen waardoor je het schilderij in kijkt.

Figuur 1

1. Bekijk figuur 1. Dit schilderij is niet helemaal realistisch geschilderd.
Noem 2 aspecten waaraan je ziet dat dit niet realistisch geschilderd is.

2. Welke van onderstaande uitspraken is juist voor figuur 1?
Zet een X voor het juiste antwoord.
Dit schilderij heeft een vogelvluchtperspectief
Dit schilderij heeft een coulissenwerking
Dit schilderij heeft een kikvorsperspectief

Op figuur 2 zie je het schilderij Composition en blanc et noir II (1930) van
Piet Mondriaan. Daarnaast op figuur 3 zie je het schilderij Landschap met
bloeiende bomen (z.j.) van Egbert Rubertus Derk Schaap.
Figuur 2

Figuur 3

3. Bekijk figuur 2 en 3. Noem 2 verschillen tussen de vormgevingsaspecten van deze
kunstwerken. De vormgevingsaspecten waaruit je kunt kiezen zijn: vorm, compositie,
ruimte, licht en kleur.
Vormgevingsaspect:

Uitleg:

4. Bekijk figuur 2 en 3. Noem 1 overeenkomst tussen de vormgevingsaspecten van
deze kunstwerken. De vormgevingsaspecten waaruit je kunt kiezen zijn: vorm,
compositie, ruimte, licht en kleur.
Vormgevingsaspect:

Uitleg:

In figuur 4 zie je het schilderij BRRRD-DDRRR Café Deutschland (1978)
gemaakt door Jorg Immendorf. Je ziet Duitse mensen bibberend in de
winter, met in het midden van het schilderij een muur. Dat is de muur
die vroeger Oost- en West-Duitsland verdeelde. Door een gat in de muur
probeert Immendorff, in de BRD (Westelijke kant van Duitsland), de hand
te reiken naar zijn vriend en collega A.R. Penck in de DDR (Oostelijke
kant van Duitsland).

Figuur 4

5. Wat is de functie van dit kunstwerk (figuur 4)?
Zet een x voor het juiste antwoord.
Politieke functie
Religieuze functie
Gebruiksfunctie
Mythologische functie

Mensen verkennen de wereld door zich te verplaatsen. Bewegen is een
universele activiteit, een proces in tijd en ruimte. In ‘I Went’ documenteert
On Kawara twaalf jaar lang zijn dagelijkse routes op locaties over de hele
wereld. Dit doet hij met een rode pen op kopieën van stadskaarten die
gebundeld zijn tot twaalf lijvige boeken. Kawara gebruikt verschillende
systemen om zijn leven te documenteren en zichzelf te situeren in tijd
en plaats.
Figuur 5

6. Bekijk figuur 5. Hoe noem je dit soort kunst? Zet een X voor het juiste antwoord.
abstracte kunst
expressionistische kunst
conceptuele kunst
7. On Kawara heeft stadskaarten van zijn wandelingen gebundeld.
Benoem 3 onderdelen van het maakproces van dit kunstwerk.

8. Als jij 12 jaar lang iets zou willen vastleggen. Wat zou je dan willen vastleggen?

9. Hoe zou jij dit vastleggen?

Creatieve opdrachten

10. CREATIEVE OPDRACHT:
COULISSENWERKING IN EEN FOTO!
Maak een foto van iets in huis of in de klas.
Doe dat op de volgende manier:
--Zorg ervoor dat er van links naar rechts een lijn loopt
in het beeld, bijvoorbeeld de rand van je tafel of de rand
van een muur.
--Zorg er ook voor dat je iets op de voorgrond hebt
staan, dichtbij je telefoon.
--Zorg er verder voor dat er iets in het midden staat,
tussen de lijn op de achtergrond en je voorwerp
op de voorgrond.
--Maak nu een foto! Je hebt nu zelf een foto
met coulissenwerking gemaakt..

11. CREATIEVE OPDRACHT:
JE EIGEN PIET MONDRIAAN
Ga op zoek naar materialen waarmee je zelf een
Piet Mondriaan schilderij kunt neerleggen. Denk aan
pennen of boeken of andere dingen waarmee je rechte
lijnen kunt leggen op je tafel.
--Leg nu een compositie op je tafel, maar maak niet
dezelfde compositie als in figuur 2. Bedenk zelf je
eigen compositie.
--Maak hier een foto van
--En geef je werk natuurlijk ook
een bijpassende titel!

