
  
opdrachten bij de tentoonstelling “Kleurig, Helder & Breekbaar” / april 2017 

*  Op dit opdrachtenblad staan 8 foto’s. 

* Bij elke foto staan enkele vragen. 

* Overleg in je groepje wat je samen een goed antwoord vindt. 

* Maak afspraken over het opschrijven van de antwoorden: doet iedereen het in je groepje zelf,   
 of één iemand uit je groepje, of om beurten…? 

* Bij het schrijven het papier op de grond leggen…dus niet tegen de muur. 

* Kijken doe je met je ogen…niet met je handen… 

*  Begin met je opdrachten op een plekje waar het rustig is…je hoeft dus niet bij foto 1 te beginnen. 

 SUCCES & PLEZIER 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Kijkdoos Bennekom 
fascinatie voor eigentijdse beeldende kunst  
 

1 * Wat zie je op dit schilderij?	......................................................................................	
* Wat denk je, waar kijkt de persoon op dit schilderij naar? 
 ..........................................................................................................  
* En waar denkt ze aan? .................................................................... 
* Passen de kleuren bij dit schilderij? Waarom? 
 De woorden “mooi” en “lelijk” mag je niet gebruiken! 
 .......................................................................................................... 

2 * Er ontbreekt iets aan dit gezicht? Wat? ........................................... 
 Let ook op de gezichten van 1 en 3. 
* Welke kleuren zie je allemaal op dit portret? 
 .......................................................................................................... 
* Zijn het kleuren die uit een tube of een potje verf komen, of zijn het 
 mengkleuren? Hoe zie je dat? 
 .......................................................................................................... 
* Waar denkt de persoon op dit schilderij aan? 
 .......................................................................................................... 
 

3 * Kun je dit portret vergelijken met een foto? Waarom wel/niet? 
 .......................................................................................................... 
* Is dit schilderij ingelijst? Ja? / Nee?  Hoezo? 

.......................................................................................................... 
* Op welke manier is dit schilderij gemaakt? Wat zie je nog meer 

dan alleen maar verf?....................................................................... 
 .......................................................................................................... 
  



 
 

 
 
 
 

4 * Op welke manier verschilt dit werk van de andere portretten op  
 deze expositie? ................................................................................ 
* Welke titel geef je dit schilderij? 
 .......................................................................................................... 
* Waarom heb je het die titel gegeven? 
 .......................................................................................................... 
  

5 * Waarom heeft de kunstenaar zo’n ingewikkelde vorm gemaakt  
voor een bosje tulpen? 
.......................................................................................................... 

* Wat vind je van de vorm van de vaas. Oud? Modern? Hoezo? 
 .......................................................................................................... 
* Van welk materiaal is deze vaas gemaakt? 
 .......................................................................................................... 
* Waar lijkt deze vaas op? ..................................................................
  

6 * Hoeveel etages heeft deze vaas? ................................................... 
* Van welk materiaal is deze vaas gemaakt? .................................... 
* Heeft de vorm van de vaas iets te maken met een tulp of iets 

anders? Leg eens uit.  
 ........................................................................................................... 
 

7 & 8 

Bij foto 7 
* Wat vind je van deze vorm van de vaas? Vind je het geschikt voor tulpen? 
 Waarom wel/niet? ........................................................................................................... 
* Wat vind je van de kleur van de vaas. Vind je die bij tulpen passen? 

Waarom wel/niet? (woorden “lelijk” en “mooi” niet gebruiken) 
........................................................................................................................................ 

Bij foto 7 en 8 
* Welke kleur tulpen zou jij in deze vazen willen steken? Waarom?  
........................................................................................................................................... 
* Van welk materiaal zijn deze vazen gemaakt? ............................................................... 
* Welke vaas vind je vooral bijzonder en waarom? 
 .........................................................................................................................................
   


