ILO-UvA KUNSTANALYSE MODEL - KUNSTGESCHIEDENIS/KUNSTBESCHOUWING
Voor kunst algemeen moet je goed in staat zijn de samenhang tussen vorm, verhaal, functie en context te analyseren en de betekenis
te begrijpen. Belangrijk is dat je alles wat je opschrijft kunt onderbouwen: met observaties (wat je in het kunstwerk ziet of hoort), met
goed onderbouwde argumenten op basis van wat je in het kunstwerk ziet of hoort, met kennis (over de tijd of plaats waar iets
gemaakt is) met bronnen (foto's, teksten, video's). Je eigen mening is bij kunst analyse in het kader van kunst algemeen niet van
belang. Je probeert alles zo duidelijk mogelijk te onderbouwen en toe te lichten.

Kunst analyseren, WAT doe je dan?
I: BESCHRIJVEN

II: ANALYSEREN

III: INTERPRETEREN

VORM*
= beschrijven hoe? (begrippenlijst)

VERHAAL
= beschrijven wat? (idee, verhaal, voorstelling)

FUNCTIE

SAMENHANG

BETEKENIS

Vorm+verhaal+functie+context
In samenhang bestuderen

= bedoelde en waargenomen betekenis.
beargumenteren waarom en waarom zo* ?

= beschrijven waarvoor?

CONTEXT
= beschrijven waar/wanneer?
NB de volgorde kan gevarieerd worden.

Kunst analyseren, HOE doe je dat?
I: BESCHRIJVEN - Je gaat eerst observerend

II: ANALYSEREN - De beschrijving breng

III: INTERPRETEREN - De analyse breng je

(zonder mening) beschrijven: Hoe ziet het

je vervolgens in verband met een analyse

vervolgens in verband met een

eruit? Hoe klinkt het? Wat is het? enz. Je

(evt. met bronnen).

interpretatie van mogelijke betekenissen.

begint dus bijv. met observerend beschrijven

Daarbij ga je de formele en andere

Nu probeer alle bestudeerde elementen

van formele aspecten (zie begrippenlijst).

aspecten van het werk zoals vorm,

aan elkaar te verbinden en te onderzoeken

Daarvan hoef je niet alle begrippen te

verhaal, functie, context (kunst- en

en onderbouwen wat mogelijke

verwerken, alleen die nodig zijn om het werk

cultuurgeschiedenis, maatschappij enz.)

betekenissen zou kunnen zijn. Daarvoor

goed te beschrijven. De volgorde kun je

in samenhang bestuderen en

moet je uit de door jou geobserveerde en

variëren: beginnen met vorm of verhaal of

onderzoeken met behulp van bronnen. Je

geanalyseerde aspecten de belangrijkste

functie of context etc. Let op: observerend

blijft daarbij zo objectief mogelijk.

betekenis afleiden.

beschrijven moet vooral nog zonder een

Je probeert zo goed mogelijk je standpunt

interpretatie of waardeoordeel blijven.

te onderbouwen.
Je interpretatie laat zien dat je de
betekenis kunt onderbouwen en uitleggen
met betrekking tot vorm (= waarom zo?).
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