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Deze prikkelende vragen helpen je om op jouw eigen manier, op een speelse,

creatieve, ontdekkende wijze naar kunst te kijken:

1 . Ik zie...... , misschien.... Als je dit 1 0x met verschi l lende antwoorden invult, zal je

steeds meer ontdekken in een kunstwerk. Waar gaat dit werk volgens jou over? Welk

verhaal schui lt er misschien achter deze momentopname? Kijk maar eens naar deze

video-opname van Rineke Dijkstra. Zi j fi lmde Britse schoolkinderen die praten over

Weeping Woman van Picasso. Stukje bi j beetje zien ze niet al leen steeds meer in het

kunstwerk, maar vertel len ze daarmee ook steeds meer over zichzelf.

http://www.tate.org.uk/context-comment/video/rineke-di jkstra-weeping-woman

2. Wat zou volgnes jou het kleurgebruik, contrast, l i jnenspel, kwaststreken, maar ook

onderwerp en manier waarop het onderwerp is afgebeeld, kunnen zeggen over het

karakter van de maker?

3. Welke sfeer ademt het werk uit, hoe zou je je voelen als je in het schilderij zou

stappen?

4. Wat zag je het eerst? Wat ontdekte je pas later? Hoe komt dat? Welke keuzes van

de maker hebben dit veroorzaakt?

5. Heb je wel echt goed gekeken? Sluit je ogen en beschri jf het werk. Open nu je ogen

weer. Wat was je vergeten?

6. Wat maakt dit schilderij voor jou boeiend om naar te kijken?

7. Wat vind je mooi aan dit kunstwerk?

8. Welke titel zou je het werk zelf geven?

9. Wat was je eerste reactie op het kunstwerk? Waarom? Is je mening veranderd, nu

je er langer naar gekeken hebt?

1 0. Welk werk van een tentoonstell ing zou je mee naar huis nemen , en waarom?

Waar ga je het ophangen of aan wie zou je het geven?

11 . Wat zou jij van deze kunstenaar kunnen leren?

1 2. Welke vraag zou je hieraan kunnen toevoegen? Waarover verwonder je je bij heel

veel werken?



Kunst kijken voor dummies

“Je moet vergeten wat je weet. Kunst ki jken doe je niet met je verstand” – Sam Drukker

Volgens kunstenaar Sam Drukker vinden we onszelf te vaak onbekwaam in het ki jken naar

kunst. We vinden een schilderi j “gewoon” mooi, of zeggen dat ons neefje dit ook kan, of

concluderen dat we de meeste kunst gewoon niet snappen. Gelukkig is er dan die audiotoer

die ons haarfi jn uitlegt wat er zo interessant is aan een werk.

Maar Sam pleit voor het ki jken met een frisse blik. Niet: wat WEET je? Maar: wat ZIE je?

“Vergeet die audiotoer, ki jk niet naar de titel van een kunstwerk, en oordeel niet te snel of je

iets mooi vindt of niet. Probeer een kunstwerk eerst goed zelf te bekijken en te ontdekken”,

aldus Sam.

Sam staat, ti jdens zijn rondleiding door museum Flehite, sti l bi j een tekening van een naakte

vrouw, door Janpeter Muilwijk. Met daarnaast een donker si lhouet, in de eerste instantie l i jkt

het een boom. Of is het de gestalte van een man? Sam meent op kruishoogte een subtiele

aanwijzing hiervoor te zien. Hij laat zi jn fantasie de vri je loop. Wat wilde deze kunstenaar

misschien zeggen? Welk moment heeft hi j vastgelegd? Wat is de relatie tussen deze twee

afgebeelde mensen?

Sam moedigt ons ook aan om in de schoenen van de kunstenaar te gaan staan, en te

fantaseren hoe het werk tot stand gekomen is. Zie in je gedachten de kunstenaar bezig. Wat

zegt dat over zijn karakter? Tekent of schildert hi j in grootse bewegingen, is hi j een

dynamische man, een “opgewonden standje”? Of is de maker een rustiger, bedachtzamer

man, is het werk misschien zelfs poëtisch of spiritueel van sfeer te noemen? Je kunt veel

aanwijzingen hiervoor vinden in het gebruik van bijvoorbeeld kleuren (uitbundig, of juist sober),

van contrasten (dramatische verschil len in l icht en donker, of juist sereen licht of beklemmend

donker), of van li jnenspel of penseelstreek (expressief en gri l l ig, of juist rustig en geli jkmatig).

Deze manier van kunst ki jken spreekt mij erg aan. Met niet als doel het vinden van de juiste

antwoorden, maar om creatief en met open mind te zoeken naar jouw eigen antwoorden.

Terwij l je je in een kunstwerk verdiept, in jezelf pratend – of (nog boeiender!) in dialoog met

een ander- zul je een binding kri jgen met het werk, en zal je meer over kunst, jezelf en je

smaak ontdekken.

Pas daarna kan je de titel lezen, of luisteren naar die audiotoer, of naar de uitleg van de

kunstenaar zelf. Maar – zoals Sam ons glimlachend waarschuwt – wees niet onaangenaam

verrast als de kunstenaar jouw prachtige interpretaties onderuithaalt met een ontnuchterend

statement zoals: “Dit was gewoon mijn blote tante naast een boom”. . .




