KUNST BEELDEND KEUZEOPDRACHTEN
Je maakt een keuze uit één van de onderstaande beeldende opdrachten. Daarbij start je met een eigen creatief
proces. Samenwerken kan alleen als ieder een apart eigen creatief proces en product(idee) heeft ontwikkeld dat
daarna gecombineerd kan worden tot een gezamenlijk (nieuw) idee dat door samen te werken een echte
meerwaarde krijgt. Taakverdeling bij samenwerking moet zodanig zijn dat iedereen beeldende proces en
productvaardigheden ontwikkelt.

MAAK EEN KEUZE UIT DE ONDERSTAANDE OPDRACHTEN
1.

a. ‘HET GEHEIME LEVEN VAN KLEUREN’ of
b. ‘GELUKKIGER ZONDER LIKES’ → KINDER PRENTENBOEK (= getekende of
geschilderde illustraties in een eigen(zinnige) stijl en een eenvoudig maar pakkend verhaal
met een inzicht)
Inspiratiebronnen illustratoren: Shaun Tan (de aankomst); Carll Cneut

2. ‘BLOOM!’ – MODE: INNOVATIEF MODE EN STOF/PATROONONTWERP →
Lichaamsobject ontwerpen waarvoor je zowel de patronen/motieven van de
stof als het modeontwerp creëert.

Inspiratiebronnen: Dries van Noten (Spring/Summer 2017 – met bloemkunstenaar Azuma Makot); Noir Kei
Ninomiya (Spring summer 2020); Iris van Herpen en vooral ook de publicatie ‘Bloom!’ van het Metropolitan
Museum of Art (kostuumcollectie)
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3. ‘WANDSCHAPPEN’ of ‘READY TO WALL’ – Innovatief wanddesign-ontwerp
maken op basis van een eigen ‘trendboek’ en dit uitvoeren op levensgroot
formaat voor een interieur/muur

Inspiratiebron 1: Nicole Driessens en Ivo van den Baar van atelier Wandschappen maken vilten
planten en vazen (interieurontwerpen), zij maken een soort combinatie van planten en interieurobjecten.

Inspiratiebron 2: Bert Timmermans (Workingbert) maakt ontwerpen voor wanden en maakt een soort
combinatie tussen schilderijen en behangontwerpen.

4

a. ANDROMEDA HEIGHTS – geïnspireerd op de song van Prefab Sprout of
b. EEN WEEK OP EXOPLANEET EPIC 201912552b of K2-18b → VR/film
(met plot, storyboard en green-screen-effecten → film; met plot,
storyboard en sensaties (hoogte, diepte, verte etc) → VR) + in de
film/VR-film mag je ook zelfgemaakte mode, foto’s of objecten tonen

Inspiratiebronnen: Isaac Julien: film-installatie, Ten Thousand Waves; Iris van Herpen (mode – met
verwijzingen naar wolken en sterrenstelsels) - Alejandro González Iñárritu, Virtually Present, Physically
Invisible; de VR app Within, met o.a. de VR-reportages over fotokunstenaar JR (over New York), de film
‘Take Flight’ en de film ‘Clouds over Sidra’.
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5 POSTHUMANISME → ‘The Parliament of Things’ en: het einde van de mens
als maat van de dingen. Een ruimtelijk beeldend object maken of een fotoserie van 5 foto’s
https://decorrespondent.nl/4414/posthumanisme-wat-is-het-en-waarom-zou-je-emancipatie-vandingen-willen/232540400510-d1eb0be5

Robot Sophia

Inspiratiebronnen: de film ‘Her’; de film ‘Bladerunner’ en de film ‘Ex Machina’, ‘Wall-E’ en de robot
‘Sophia’, evenals de website ‘The Parliament of Things’ en het artikel in De Correspondent.
6

ANOTHER PLACE (zie de afbeelding hieronder als inspiratiebron). Een
ruimtelijk beeldend object
maken, een
architectuurontwerp of een
fotoserie van 5 foto’s bij dit
thema.
Inspiratiebron:
‘Countryside, a report.’
AMO/Rem Koolhaas.

‘Permafrost’
Foto van Janna Bystrykh

https://www.naibooksellers.nl/countryside-a-report-amo-rem-koolhaas-guggenheim-taschen.html (lees de
teksten op deze website ook)

3

© M. T. van de Kamp, Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA, 2020

WAT GA JE DOEN?
1 Je gaat je eigen brainstormproces inhoudelijk grondig uitwerken (er
diepgaand over nadenken), snel (veel verschillende ideeën) uitwerken en
visueel goed vormgeven in je logboek.
2 Vervolgens ga je snel met veel verschillende originele/innovatieve
materialen, vormen, texturen experimenteren. Al experimenterende ga je
ontdekken hoe je uiteindelijke beeld eruit moet komen te zien. (Dus niet 1
vast beeld in je hoofd prenten of een al bestaand beeld en proberen na te
maken maar echt creëren). Na ca. 3 lessen ben je in staat om een
projectplan in te leveren waarin je je concept, je planning en je
eindproduct toelicht.
3 Je maakt een goede planning die je in je logboek verantwoordt, je laat zien
dat je jezelf aan je eigen planning houdt en dat je eventueel extra tijd
besteedt als je iets hebt gemist of als je meer tijd nodig hebt dan de lestijd.
4 Bij kunst algemeen ga je met de inspiratiebronnen van je kunst
beeldend eindwerk aan de slag. Dat wil zeggen dat je deze
inspiratiebronnen gaat bestuderen, doorgronden, analyseren en je op basis
daarvan weer eigen inspiratiebronnen kiest uit andere dan beeldende
kunsten (dans, muziek, theater).
5 Je gaat op tijd beginnen aan de uitwerking van je eindwerk. Dat
eindwerk moet goed te exposeren zijn (online of in de school) en jij mag er
heel trots op zijn, maar ook anderen mogen het inspirerend of
indrukwekkend vinden. Dat betekent dat je het niet alleen inhoudelijk goed
en origineel moet uitwerken maar ook dat je het zorgvuldig moet afwerken
en presenteren.
6 Procesverslag. Alles moet door jouzelf gemaakt zijn, de docent moet je
hele proces nauwgezet kunnen volgen en weten dat jij het echt helemaal
zelf gemaakt hebt. Alleen onderdelen van je brainstormproces leg je
daarom in beeld en woord vast (collages maken; ideeën opschrijven;
plaatjes zoeken; schetsjes maken). Doe dit elke les bijv. aan ofwel het
begin of het einde even, dan is het niet veel werk en zorg je dat het
tussentijds echt ook te volgen is.
7 Leren creatief en kritisch denken (zie ook volgende pagina’s) en een
goed proces doormaken (zowel in de inhoud als in het brainstormen als in
de kunst als in het uitproberen met materialen en technieken) staat net zo
centraal als het maken van een origineel, eigen creatief beeldend product.
Je bestudeert daarvoor de proces en productmatrix die we gebruiken bij de
beoordeling van je werk.
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GROTE IDEEËN IN DE BEELDENDE KUNST EN OVER CREATIEVE PROCESSEN
BEELDEND VORMGEVEN = ZICHTBAAR MAKEN. Beeldend vormgeven is kiezen voor een specifieke
werkwijze en/of vormgeving van een inhoud om over ideeën met anderen in gesprek te gaan of om nieuwe
ideeën of gevoelens bij anderen op te roepen. Om kunst te begrijpen moet je beeldtaal leren "spreken":
betekenissen in beeldende kunst, worden uitgedrukt via vormen, lijnen, composities, kleuren, texturen,
materialen etc. Goed kijken - aandachtig, met een open blik - naar deze beeldende middelen, geeft een
genuanceerd inzicht.
BEELDENDE KUNST BRENGT IN BEELD EN KAN NIET ALTIJD IN WOORDEN GEVAT WORDEN. In kunst
hoeft niet alles rationeel verklaarbaar te zijn of verstandelijk begrijpelijk te zijn. Kunstenaars laten zich vaak
leiden door een intuïtief gevoel, een bepaald ritueel, een mysterie, een verre associatie of een bepaalde sfeer.
Ze proberen zo het onbegrijpelijke, onbenoembare of ongrijpbare in de wereld als uitgangspunt te nemen voor
hun kunst.
HET ERVAREN EN MAKEN VAN BEELDEN IS 'BELICHAAMDE' KENNIS ONTWIKKELEN. Beeldende kunst
beleef je door je zintuigen (ogen, tastzin) te gebruiken. Zo leer je over de wereld door naar beelden te kijken,
texturen aan te voelen, jezelf in te leven in de uitgedrukte gevoelens in beelden. Door jezelf te verplaatsen in
de uitgedrukte gevoelens in een kunstwerk, ontwikkel je nieuwe inzichten over de mens. Als je zelf beelden
maakt, wil je daarin ook soms een (dubbel) gevoel uitdrukken, emoties en gevoelens zijn belangrijk in de
kunst.
KUNST MAKEN & KUNST KIJKEN VERGT VOORSTELLINGSVERMOGEN. Kunst maakt ideeën, gevoelens of
ervaringen zichtbaar die nog niet eerder zo zichtbaar gemaakt werden. In kunst speelt fantasie, het
voorstellingsvermogen een grote rol om nieuwe werelden zichtbaar en voelbaar te maken.
EEN BEELDEND CREATIEF PROCES ONTSTAAT UIT GENEREREN EN EXPLOREREN. Kunstenaars zoeken
vanuit een open houding, vanuit nieuwsgierigheid naar nieuwe wegen om iets uit te drukken (in beelden). In
een creatief proces verkennen zij nieuwe invalshoeken om onderwerpen of thema's zichtbaar te maken in de
kunst. Door veel verschillende ideeën en beelden te bedenken kunnen originele ideeën voor beelden ontstaan,
dit heet 'genereren'. Deze ideeën kun je verder beeldend onderzoeken door veel verschillende experimenten te
doen met materialen, technieken, werkwijzen en/of de functies van kunst, dit heet 'exploreren'. Een beeldend
creatief proces vergt dus genereren en exploreren om daardoor tot originele beelden te kunnen komen. Zo'n
proces vergt kennis (over wat er in de kunst gemaakt is), kost tijd, vergt inspanning en doorzettingsvermogen.
DOOR HYBRIDITEIT ONTSTAAT TRANSFORMATIE. Door kruisbestuivingen (hybriditeit) ontstaan nieuwe
vormen (= transformaties), een nieuwe kijk op kunst, op de mens of op de wereld. Kunstenaars en ontwerpers
willen hun eigen, persoonlijke manier van kijken en denken onderzoeken en deze vervolgens zichtbaar maken
in beelden. Ze streven naar beelden die iets toevoegen aan datgene wat er al is. Daarvoor moet je weten wat
er al is (kunst kennis) om nieuwe verbindingen te kunnen bedenken tussen ideeën, gevoelens, vormen,
kleuren, materialen. Of tussen verschillende functies of contexten (tussen verschillende culturen, met andere
vakgebieden zoals de natuur of de wetenschap). Door te kijken naar kunst word je bewust gemaakt van het
onbekende, nieuwe.
KUNST ONTSTAAT VAAK VANUIT (MAATSCHAPPELIJKE) BETROKKENHEID. Kunstenaars voelen zich
vaak intens betrokken bij een bepaald onderwerp, thema of probleem (duurzaamheid; diversiteit; humanisme).
Zij onderzoeken in hun kunst hoe zij onderwerpen op nieuwe manieren zouden kunnen belichten om daarmee
onderwerpen onder de aandacht te brengen, te verbeelden of om zo nieuwe oplossingen aan te reiken.
DOOR VERHALEN IN DE KUNST ONTWIKKEL JE INZICHT OVER JEZELF, DE ANDER EN DE WERELD. In
kunst worden verhalen verteld in beelden. Deze verhalen borduren soms voort op oude thema's of onderwerpen
(heldenverhalen, tragische gebeurtenissen, geluk of verdriet etc.). Door naar deze verbeelde verhalen te kijken,
kun je jezelf als kijker identificeren met een verschillende personen of gebeurtenissen. Zo zie de verschillende
perspectieven en kun je jouw eigen manieren van denken verbreden en verdiepen. Dit leidt tot zelfreflectie/
zelf-evaluatie (Hoe zou ik dit gedaan hebben? Waarom spreekt mij deze persoon aan?).
KUNST IS COMPLEX OMDAT ER VAAK MEERDERE INVALSHOEKEN OF BETEKENISLAGEN ZIJN. Kunst
heeft in verschillende tijden en plaatsen soms een verwante maar vaak ook een andere achtergrond of functie.
Kunst kan door een bepaalde cultuur, bepaalde machthebbers of economische systemen, door bepaalde
opvattingen over de wereld, het leven en de schoonheid, een andere artistieke expressie laten zien. Door te
kijken naar deze verschillende aspecten, de verschillende betekenissen en waar deze uit voortkomen, leer je
inzicht te krijgen in je eigen culturele context en je eigen voorkeuren en hoe deze tot stand gekomen zijn. Je
leert dan begrijpen dat kunst niet eenduidig is, maar er vaak heel veel lagen zijn in/aan de kunst.
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HET CREATIEVE PROCES (= ONDERZOEKEN & ONTWERPEN)
Het creatieve proces: voorbereiden ( = problemfinding)
FASE1: Brainstormen over onderwerp = (ver) associëren, actief zoeken & analyseren wat je
probleemstelling is. Kwantiteit is belangrijk, overleg eventueel samen met anderen en bestudeer
bijvoorbeeld ook de manier van brainstormen van een ander. Volg je nieuwsgierigheid en stel je
oordeel uit. In tijdschriften & kranten & tv, in boeken (info over creativiteit, onderzoek, kunst
kunstenaars) en eigenlijk overal informatie en inspiratie opdoen: ook in je eigen omgeving veel
ideeën noteren/uittekenen of afbeeldingen zoeken (ook tussentijds dus niet alleen in de lessen )
Het creatieve proces: je eigen maken van het probleem + uitbroeden ( = problemfinding )
FASE 2: Alle mogelijke onderzoeksideeën en ontwerpideeën vastleggen (op allerlei manieren, kies
de wijze die het beste bij jou past): schrijven, tekenen, collages maken enz. enz. Op inspiratie
moet je niet wachten, maar je moet die actief gaan opzoeken, je ervoor openstellen door bezig te
blijven met je onderzoek/onderwerp (dat kan op allerlei verschillende manieren). In deze fase van
het proces moet je gemotiveerd zijn en hard werken. Dit is een heel belangrijke fase in het
creatieve proces.
Het creatieve proces: inzicht – het beeldende werkproces (= afwisselend problemfinding
en problemsolving )
FASE 3: Van de ontwerpideeën, kies je de beste ideeën die je verder gaat onderzoeken. Daarvoor
ga je snelle schetsen maken (voor de vorm) je gaat proeven doen voor materiaal/constructie/
techniek en kleur (niet arbeidsintensief maar snelle proeven)
Je blijft kijken naar wat je vindt/ wat er uit je handen komt
Je blijft denken over de beste manier om het idee te realiseren/ visualiseren (blijf alles noteren). Je
blijft zoeken naar nieuwe ideeën of invalshoeken die je op zou kunnen nemen.
Het creatieve proces: verificatie en elaboratie (= problemsolving )
FASE 4: Dan stel je vast wat de beste onderzoeksvraag/het beste ontwerp is: aan welke eisen
moest het onderzoek/ de presentatie (vormgeving)/ het ontwerp voldoen; je bepaalt of jij vindt dat
dit ook echt de beste onderzoeksvraag/presentatievorm/ontwerp is (op basis van welke
argumenten vind je dat ?) dat je kunt maken of dat er toch nog verbeteringen in moeten komen.
De beste onderzoeksvraag/ presentatievorm/ ontwerp ga je verder uitwerken. Dit kost veel tijd,
zorg dat je nu een goede planning maakt waarin je tegenvallers opneemt. Neem extra tijd om alles
goed af te werken.
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Deze rubric van de OECD is op de volgende pagina in de Nederlandse vertaling te zien. Deze rubric bevat echter
ook ‘reflecting’- dat bleek in het onderzoek erg belangrijk als vaardigheid bij het creatief en kritisch denken,
vandaar dat het toegevoegd is. In de rubric op de volgende pagina ontbreekt dat nog. De rubric op de volgende
pagina is echter wel voor beeldende vorming uitgewerkt, terwijl deze rubric meer algemeen uitgewerkt is.
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Buisman, M., Van Loon-Dikkers, L., Boogaard, M., & van Schooten, E. (2018). Stimuleren van creatief
vermogen en kritisch denken. Eerste resultaten van het OECD-onderzoek Assessing progression in creative and
critical thinking skills in education.
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Hieronder zie je een figuur voor creatieve processen bij beeldende vormgeving (autonoom)
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Hieronder zie je info over creatieve processen in design (toegepaste kunst)

DESIGN BASED LEARNING:

The FabLab@School.dk Design Process Model

Begrijpen
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http://inchoo.net/wp-content/uploads/2016/06/design-thinking-2.png
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Dit schema hieronder wordt in de les nog toegelicht: je kunt hier voor jezelf een procesrichting van je creatieve
proces mee bepalen.

- Van de Kamp, M. T., Admiraal, W. F., and Rijlaarsdam, G. C. W. (2016). Becoming original: effects of strategy
instruction. Instructional science, 44(6), 543-566. doi.org/10.1007/s11251-016-9384-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-016-9384-y
- Van de Kamp, M. T. (2017). Reimagine, redesign and transform. Dissertation.
http://dare.uva.nl/search?identifier=f5edbbe7-6f67-49d2-98a7-12934d57f416
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