Eigen mening
●●
Wanneer je bij dit kunstwerk muziek zou mogen uitzoeken, wat vind je dan passen?
Vertel ook waarom je deze muziek kiest.

De expositie
●●
Vraag de mening van een andere bezoeker (dat kan een klasgenoot zijn
of een expositiebezoeker die je niet kent) over deze expositie en dit kunstwerk.
Verschilt zijn/haar mening met die van jou? Zo ja, in welk opzicht?

●●
Wat vind je nu van het werk dat je hebt beschreven? Is je mening veranderd nu je
er heel goed naar hebt gekeken en de mening van een andere bezoeker over dit kunstwerk
hebt gehoord?
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Suggestie aanvullende thuisopdracht
●●
Ontwerp een uitnodiging voor deze expositie.
Maak op een half A4 een collage waarmee je een indruk geeft van wat er te zien is. Zorg dat er op de
achterkant van de uitnodiging een tekst komt waarin je reclame maakt voor deze expositie.
Natuurlijk mogen de volgende expositiegegevens op de uitnodiging niet ontbreken:
- wie exposeert er?
- wat is er te zien?
- waar is het te zien?
- wanneer is het te zien?
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Deze kijkwijzer kun je gebruiken voor je CKV-opdracht. Het helpt je bij het bekijken
van de exposities van het Stedelijk Museum Kampen, de Gemeentelijke Expositieruimte
Kampen en de Koornmarktspoort.

●●

Maak hieronder een schets van het kunstwerk.

●●

Hoe heet de expositie waar dit kunstwerk deel van uit maakt?

●●

Geef in drie zinnen een beschrijving van wat er in de gehele expositie te zien is.

Werkwijze:
1. Loop eerst rustig door de expositieruimte en kijk goed rond.
2. Kies vervolgens een kunstwerk uit dat je op het eerste gezicht iets doet. Dat kan een kunstwerk zijn
dat je mooi vindt, maar ook één die je vreemd of mysterieus vindt.
3. Daarna ga je aan de slag met de vragen en opdrachten van deze kijkwijzer. Bekijk het werk goed, maar
let er wel op dat je het niet mag aanraken. Succes!

Gegevens van het door jou gekozen kunstwerk
•
•
•
•
•

Titel:
Kunstenaar:
Jaartal:
Afmeting:
Materiaal:

Waarom heb je dit kunstwerk uitgekozen om te bespreken?

Het kunstwerk
●●
Beschrijf het kunstwerk.
Vertel wat je ziet en let daarbij op het gebruik van kleur, vorm, structuur, ruimte, compositie en licht.

Inhoud
●●
Probeer in je eigen woorden de inhoud van het gekozen kunstwerk te beschrijven.
Welke betekenis heeft het werk volgens jou?
●●
Hoe is het kunstwerk gepresenteerd?
Hangt het aan de muur, hangt het samen met andere kunstwerken aan één muur? Of staat
het op een sokkel? Is het kunstwerk te zien op een beeldscherm? Staat het kunstwerk in een vitrine?

●●

Verklaar de titel van het kunstwerk.

●●

Vind je dat de inhoud van het kunstwerk duidelijk naar voren komt?

