
In figuur 1 zie je het kunstwerk L’accordéon (1926) van Fernand Léger.

Figuur 1
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1.  L’accordéon van Fernand Léger (figuur 1) is opgebouwd uit vormen die ontleend  

zijn aan de accordeon. Dit kun je zien aan de de verticale zwarte lijnen. In dit  

schilderij kun je echter nog andere muziekinstrumenten herkennen. Noem nog  

twee instrumenten die je kunt herkennen in dit schilderij en benoem het aspect  

van de voorstelling waarin je dat ziet.

2.  L’accordeon van Fernand Léger (figuur 1) is een kubistisch schilderij. Leg uit aan de 

hand van twee vormgevingsaspecten die je terugziet in het schilderij wat kubisme is. 

Instrument:

Vormgevingsaspect:

Aspect van de voorstelling:

Toelichting:



In figuur 2 zie je een beroemd werk van Piet Mondriaan, Composition en blanc 

et noir II (1930). Dit werk is in dezelfde tijd gemaakt als het werk van Ferdinand 

Léger (figuur 1). 

3.  De schilderijen in figuur 1 en figuur 2 zijn beide in de jaren ‘30 van de 20e eeuw  

gemaakt. In die periode tussen de wereldoorlogen voelden veel kunstenaars de 

noodzaak om te breken met het verleden en om een nieuwe tijd aan te kondigen  

via kunst. Leg aan de hand van 1 aspect van de vormgeving uit hoe Ferdinand  

Léger (figuur 1) en Piet Mondriaan (figuur 2) braken met het verleden.

Vormgevingsaspect Toelichting:

Figuur 1 Figuur 2
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In figuur 3 zie je My neck, my back curve silently (1993) is een sculptuur van  

Karin Arink. Ze maakte deze met paraffine en klei. Figuur 4 toont de Utah  

machine (1980) van Gerrit van Bakel. De Utah Machine is een van de lang zaamste  

machines ter wereld. De Utah Machine is onderdeel van de Utah-Tarimconnectie 

waarbij de machine samen met de eveneens door Gerrit van Bakel bedachte  

Tarim Machine het Tarim-bekken zou doorkruisen. Beide machines hebben een 

maximale snelheid van 18 mm per dag, waardoor het maar liefst 30 miljoen jaar 

zou kosten om het Tarim-bekken te doorkruisen. 

4.  Bekijk figuur 3 waar je het kunstwerk My neck, my back curve silently (1993) van  

Karin Arink ziet. Zij won in 1992 de Prix de Rome, Nederlands oudste prijs voor  

kunstenaars en architecten. De Prix de Rome werd ingesteld in 1666 om veelbelo-

vende kunstenaars de mogelijkheid te geven naar Rome te reizen om de klassieke 

Oudheid te bestuderen. Door de jaren heen zijn de eisen van de prijs steeds  

veranderd. Toen Karin Arink de prijs won waren criteria als ‘eigenheid’, ‘artistieke 

concepten’ en ‘originaliteit’ belangrijk. Leg uit hoe je in My neck, my back curve  

silently (figuur 3) ‘originaliteit’ ziet.

Figuur 3 Figuur 4
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5.  Bekijk figuur 3 en 4. Noem 2 overeenkomsten en 2 verschillen in de vormgeving  

van deze kunstwerken.

6.  De Utah Machine van Gerrit van Bakel (figuur 4) is een voorbeeld van kunst die  

zichzelf tegenspreekt. Leg uit waarom dit kunstwerk zichzelf tegenspreekt. 

Figuur 3 Figuur 4
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Overeenkomst 1:

Verschil 1:

Overeenkomst 2:

Verschil 2:



In figuur 5 zie je een detail van het werk van Nilbar Güres, Headstanding totem 

(2014). In dit werk zitten elementen verwerkt die refereren aan verschillende 

culturen en religies. Nilbar Güres voegde deze verschillende culturele elementen 

samen in één foto. 

7.  Bekijk figuur 5. Benoem 2 aspecten van de voorstelling die een cultuur of religie  

vertegenwoordigen en licht toe welke culturen of religies dat zijn.

Figuur 5
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Voorstellingsaspect

Voorstellingsaspect

Toelichting:

Toelichting:



8.    Creatieve opdracht: W
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BEN JIJ THUIS?
 

DAN IS DEZE OPDRACHT VOOR JOU!

In ons dagelijks leven zien we veel beelden waarin  

verschillende culturen worden samengevoegd. Je gaat  

nu zelf zo’n beeld creëren met gebruik van voorwerpen  

uit je omgeving. 

Zoek in je omgeving naar voorwerpen of symbolen die een  

bepaalde cultuur of religie kunnen representeren.

---

Voeg ze samen tot één beeld en probeer de voorwerpen  

als het ware met elkaar te laten versmelten. Zorg ervoor  

dat beide uitingen van cultuur/religie in jouw beeld evenveel  

aandacht krijgen. 

---

Maak met je telefoon een foto van dit beeld. Achteraf zullen  

we een aantal van deze foto’s bekijken en bespreken.  

Plak de foto hieronder en schrijf daaronder wat je  

hebt gekozen en waar het voor staat.

BEN JIJ OP SCHOOL?

DAN IS DEZE OPDRACHT VOOR JOU!

In ons dagelijks leven zien we veel beelden waarin  

verschillende culturen worden samengevoegd. 

Nodig: potlood/pen/stiften en papier

 Bedenk 2 uitingen of voorwerpen die symbool staan voor  

2 verschillende culturen of religies. Kies andere symbolen dan al in  

de foto van Nilbar Güres zitten. 

---

 Teken beide uitingen/voorwerpen zo op je papier dat ze samen  

1 nieuw symbool vormen. Zorg dat allebei de uitingen evenveel  

aandacht krijgen. 

---

Teken de uitingen/voorwerpen nogmaals, maar speel nu met de schaal  

van de voorwerpen door bijvoorbeeld te vergroten of te verkleinen.  

Je kunt ook met overlapping werken, waarbij je het ene voorwerp voor  

het andere plaatst. 

---

Kijk naar je tekeningen. Welk van de tekeningen vind jij het meest  

interessante beeld opleveren? 
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