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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 in eerste
instantie van belang, pas na bronnenonderzoek kun je een eigen visie op het werk geven. Je onderbouwt alles zo goed mogelijk.

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? Je werkt deze stappen eerst uit, daarna loop je alles nog een keer door en vul je alles aan.
I: BESCHRIJVEN
II: ANALYSEREN
III: INTERPRETEREN
Je gaat eerst observerend (zonder mening)
beschrijven: Hoe ziet het eruit? Hoe klinkt
het? Wat is het? enz. Je begint dus bijv.
met observerend beschrijven van formele
aspecten (zie begrippenlijst). Daarvan hoef
je niet alle begrippen te verwerken, alleen
die nodig zijn om het werk nauwkeurig te
beschrijven. De volgorde kun je variëren:
beginnen met vorm/verhaal/functie of
context etc. Let op: observerend
beschrijven is beschrijven zonder
interpretaties of waardeoordelen. Beschrijf
dus niet alleen de vorm en het verhaal van
het kunstwerk, maar ook de functie en
beschrijf ook de kunsthistorische context
(stroming) van het werk. Raadpleeg
daarvoor eventueel bronnen.
Lagere orde denkvaardigheden:
ONTHOUDEN: herkennen, herinneren

De informatie uit je beschrijving ga je
analyseren. Daarbij ga je de beschreven
aspecten van het werk zoals vorm, verhaal,
functie, context (kunst- en
cultuurgeschiedenis, maatschappij enz.)
verder onderzoeken met behulp van
bronnen en vervolgens aan elkaar
relateren, dus in samenhang bestuderen.
Je probeert de informatie te interpreteren
en structureren (hoofd- en bijzaken). Je
laat bij je interpretaties zien dat je oog
hebt voor bijzonderheden en je plaatst het
kunstwerk in de kunsthistorische context
(tijd en plaats). Zodra je gaat interpreteren,
kun je ook je eigen associaties toevoegen
indien deze passend zijn (deze zijn niet vrij
of willekeurig bij kunst algemeen, dus niet
zoals je in creatieve processen associeert).
Hogere orde denkvaardigheden:
TOEPASSEN: hanteren, gebruiken

BEGRIJPEN: toelichten, classificeren,
vergelijken

ANALYSEREN: differentieren,
structureren, contextualiseren

De analyse breng je vervolgens in verband
met een interpretatie van mogelijke
betekenissen die je kunt relateren aan de
kunsthistorische of culturele context. Je
probeert alle elementen aan elkaar te
verbinden en goed en kritisch te
onderbouwen wat de mogelijke
betekenissen zouden kunnen zijn. Daarvoor
moet je afwegen uit de door jou
geobserveerde en geanalyseerde aspecten
wat belangrijk is. Je probeert je standpunt
over de betekenis zo goed mogelijk te
checken met behulp van bronnen en te
onderbouwen met betrekking tot de
specifieke vorm (= waarom zo?). Misschien
heb je het werk nu zo goed bestudeerd, dat
je wel nieuwe, originele ideeën over de
betekenis kunt ontdekken?
Hogere orde denkvaardigheden:
EVALUEREN: checken met bronnen,
bekritiseren (kritisch denken)
CREEREN: Nieuwe ideeën genereren gericht
op nieuwe betekenissen, verbanden
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