Carel Willink, Schilder met zijn vrouw (1934)
1a. L eg je hand op je buik en kijk naar het schilderij Schilder met zijn vrouw (1934) op
afbeelding 2. Adem rustig in en uit. Kijk nog een keer goed. Welk gevoel krijg jij van
dit kunstwerk?

1b. Z oek op Youtube naar een liedje of muziekstuk wat jou hetzelfde gevoel geeft.
Schrijf de titel van het liedje hieronder op:

1c. Welk gevoel past nog meer bij jouw gekozen muziek? Past dit tweede gevoel
vervolgens ook weer bij het schilderij Schilder met zijn vrouw (1934)? Waarom
wel of niet?
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Figuur 1

László Moholy-Nagy, Licht-raum Modulator (1922-1930)

2. De Licht-raum Modulator (1922-1930) van László Moholy-Nagy maakt veel geluid
en licht effecten. Aan het einde van deze workshop gaan wij met z’n allen een online
Licht-raum Modulator maken. Daar mag je alvast iets voor klaarleggen:
•A
 ls jouw voornaam met een A t/m K begint zoek je iets waarmee je straks
geluid kunt maken. Leg het op je tafel en ga verder met de volgende opdracht.
•A
 ls jouw voornaam met een L t/m Z begint zoek je iets waarmee je straks
lichteffecten kunt maken voor de camera. Leg het op je tafel en ga verder
met de volgende opdracht.
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Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4

Picasso, Femme en vert (1909)

Nilbar Güres, Headstanding totem (2014)

3. In het werk Headstanding totem (2014) worden verschillende culturele uitingen
bij elkaar samengevoegd tot 1 beeld. Zo zie je een hoofddoekje om de voeten
gebonden, een kralen riem en een vrouw die weinig kleding draagt en zich in een
regenwoud bevindt. De Turkse kunstenares Nilbar Gures wil ons laten nadenken
over verschillen en overeenkomsten tussen verschillende religies en culturen.
Beeld je in: wat zou het nieuws over 50 jaar schrijven over dit werk? En waarom?
Schrijf een kort nieuwsbericht uit 2071 over Headstanding Totem.
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De Femme en vert (1909) van Picasso was niet populair toen het Van Abbemuseum die aankocht (afbeelding 3). Veel te duur en zijn abnormale schilderstijl
werd ook niet gewaardeerd. Nu, heel veel jaren later, is het werk van Picasso
heel bekend geworden en is dit schilderij één van de populairste werken in
het museum. De meningen zijn duidelijk veranderd door de jaren heen. Bekijk
Headstanding Totem (2014) van Nilbar Güres hieronder (afbeelding 4).
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4. D eze tour gaat over meerstemmigheid. Dat houdt in dat iedere persoon een
eigen stem heeft en iets te vertellen heeft. Dat ‘vertellen’ kan zonder woorden zijn.
Sommige mensen vertellen hun verhaal door kunst te maken, andere personen
door een bedrijf op te richten, te sporten, door aandachtig te kijken naar planten
of door elke dag hun kleding mooi te verzorgen. Denk nu eens aan jezelf. Wat doe
jij in elk geval één keer per week waarmee jij vertelt aan anderen wie je bent?
Schrijf het hieronder op.

