Typisch Modernisme!
De opdracht
Er is een commissie aangesteld die een grote tentoonstelling over het Modernisme moet organiseren. In deze
tentoonstelling worden tientallen beroemde modernistische kunstwerken tentoon gesteld. Je kunt daarbij
denken aan werk van onder andere Mondriaan, Picasso, Malevich en Brancusi.
De tentoonstelling krijgt als titel:

Typisch modernisme!

In deze tentoonstelling worden de kernconcepten van het modernisme
uiteengezet. Daarbij komen alle kunststromingen (van expressionisme tot
surrealisme) aan bod.
De commissie zoekt nu nog naar een openingsvoorstelling voor de
tentoonstelling. Deze voorstelling moet het modernisme optimaal
vertegenwoordigen.
De commissie denkt bij de openingsvoorstelling aan een reconstructie van
een beroemde voorstelling uit het modernisme. Maar men twijfelt nog
tussen een aantal voorstellingen, namelijk:



Le Sacre du Printemps (1913)



Overwinning op de zon (1913)



Parade (1917)



Triadisch Ballet (1923)

De commissie komt er zelf niet helemaal uit welke voorstelling het beste het modernisme vertegenwoordigt.
Daarom willen zij graag advies van jullie! Welke voorstelling zouden jullie kiezen ter opening? Onderzoek de
verschillende voorstellingen en breng een beargumenteerd advies uit aan de commissie.

De opdracht in 5 stappen
Voordat je een duidelijk advies kunt uitbrengen aan de commissie is het raadzaam om eerst goed onderzoek te
doen.
1.

Samenvatting verschillende avantgarde-stromingen uit het Modernisme

2.

Formulering kernconcepten Modernisme

3.

Analyse van de verschillende voorstellingen

4.

Maken van een keuze

5.

Formulering advies aan de commissie

Stap 1.
In het modernisme komen een aantal grote avantgarde-stromingen op: expressionisme, futurisme, kubisme,
dadaïsme, de Stijl, het Bauhaus, suprematisme, constructivisme en surrealisme.
Leg voor al deze stromingen kort uit wat ze inhouden.

Kenmerkende aspecten van de verschillende kunststromingen
uit het Modernisme
Expressionisme


Futurisme


Kubisme


Dadaïsme


De Stijl


Suprematisme


Constructivisme


Surrealisme



Stap 2.
Hoewel deze kunststromingen verschillende uitdrukkingsvormen heeft, zijn er toch een aantal overeenkomsten
te noemen.
Formuleer 4 kernconcepten van het modernisme (afgeleid uit deze kunststromingen).

Kernconcepten modernisme:
1.
2.
3.
4.

Stap 3.
Verzamel informatie, tenminste 3 afbeeldingen en 2 filmpjes van de verschillende voorstellingen.
Analyseer de verschillende voorstellingen op vorm, inhoud en betekenis.

1. Analyse Le Sacre du Printemps



Vorm
o

Dans

o

Muziek

o

Decor + kostuums



Inhoud van de voorstelling



Betekenis voor het modernisme

2. Analyse Overwinning op de Zon



Vorm
o

Dans

o

Muziek

o

Decor + kostuums



Inhoud van de voorstelling



Betekenis voor het modernisme

3. Analyse Parade



Vorm
o

Dans

o

Muziek

o

Decor + kostuums



Inhoud van de voorstelling



Betekenis voor het modernisme

4. Analyse Triadisch Ballet



Vorm
o

Dans

o

Muziek

o

Decor + kostuums



Inhoud van de voorstelling



Betekenis voor het modernisme

Stap 4.
Vergelijk de verschillende analyses uit stap 3. Maak aan de hand daarvan een keuze. Welke voorstelling vind jij
het meest passend voor de opening van de tentoonstelling

Typisch modernisme!.

Kies bovendien een kenmerkende afbeelding van deze voorstelling.

Stap 5.
Schrijf een advies aan de commissie.

Advies aan de commissie tentoonstelling

Typisch Modernisme!

Na zorgvuldig onderzoek en analyse van de verschillende voorstelling ben ik tot de
conclusie gekomen dat de voorstelling ……………………………………………………………………….
het meest geschikt is om te gebruiken ter opening van de tentoonstelling

Typisch Modernisme!

Redenen waarom ik juist voor deze voorstelling heb gekozen zijn:






Ik hoop dat u mijn advies ter harte neemt en wens u veel succes bij de verdere
voorbereidingen van de tentoonstelling! Ik hoop dat het een groot succes wordt!

Vriendelijke groet,

