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De onderste helft van het coverbeeld is een kunstwerk van Maartje Korstanje.
De bovenste helft van het coverbeeld is gemaakt door een leerling uit 2BS.
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AAN DE SLAG
IN JE KLAS MET
HEDENDAAGSE
KUNST!
BESTE DOCENT BEELDENDE VORMING,

W

at leuk dat je geïnteresseerd bent in hedendaagse kunst! Kunst
die je leerlingen enorm kan inspireren. Juist omdat het thema’s
van nú aansnijdt. En omdat de kunstenaar nog leeft. Extra aantrekkelijk dus om aan de slag te gaan in je klas met hedendaagse kunst.

HOE KAN JE AAN DE SLAG MET HEDENDAAGSE KUNST?

Dit boekje biedt je daarvoor volop inspiratie. Uitgangspunt voor dit boekje
zijn de bijzondere kunstwerken van Maartje Korstanje (Goes, 1982).
Je vindt tal van tips, handvatten en vijf complete lessenseries om zelf aan
de slag te gaan in je klas. Het is geen vastomlijnd pakket; pak gerust wat
jou aanspreekt. Stel zo je eigen lessen en lesmateriaal samen.
VOOR WIE ZIJN DE LESSEN?

De lesideeën in dit boekje zijn gemaakt en getest door vmbo-docenten.
Ze zijn in ieder geval geschikt voor leerlingen van:
} vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (KBL),
} vmbo basisberoepsgerichte leerweg (BBL),
} vmbo assistenten (qua niveau tussen het praktijkonderwijs en
vmbo BBL in).
Maar waarschijnlijk vind je ook inspiratie voor lessen aan havoof vwo-leerlingen.
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START: INSPIRATIE OPDOEN!

Elke lessenserie start met inspiratie opdoen samen met je leerlingen. Wie
is Maartje Korstanje en wat maakt zij? Het allermooiste is het natuurlijk
om met je leerlingen naar échte kunstwerken van Maartje Korstanje te
gaan kijken. Kan dit praktisch gezien niet, bekijk dan samen de ‘virtuele
rondleiding’ langs Maartjes kunstwerken. Dit filmpje is gemaakt tijdens
haar tentoonstelling Metamorfoses in Museum Jan Cunen (2013-2014).
Verdieping: interview met Maartje Korstanje

Wil je je les verdiepen? Kijk dan naar het interview met
Maartje tussen haar kunstwerken. De kunstenaar beantwoordt daarin uitgebreid alle vragen van vmbo-leerlingen.
LESSENSERIE: FANTASIEWEZENS & KARTON-MACHÉ

Inspiratiebron voor de vijf verschillende lessenseries zijn het werk en de
technieken van Maartje Korstanje. Uitgangspunt van de lessen: ‘Maak een
fantasiewezen waar je in kan zitten, iets op kan zetten, iets in kan opbergen
of dat licht geeft’. Maartje Korstanje maakt naast beelden namelijk ook
meubels. Leerlingen zien bovendien meubelachtige vormen in haar kunstwerken. Daarnaast inspireerde haar bijzondere techniek (karton-maché)
en haar werkwijze (niet schetsen) de lessenseries.

‘Ik vind de kunstwerken best mooi en
zeldzaam, omdat je zoiets nooit ziet’ — Timur, 15 jaar
UITBREIDING: ÉCHTE MEUBELS VOOR JE SCHOOL?

Dit boekje sluit af met een aantal tips om het project uit te breiden.
Bijvoorbeeld met posters of met een tentoonstelling in je dorp of stad.
Of zelfs met een aantal zeer bruikbare echte meubels voor je school.
Een blijvend resultaat waar je leerlingen apetrots op zijn.
Wij wensen je heel veel plezier toe in de klas!
P.S. Heb je foto’s van eindresultaten van jouw klas? Wij zien ze graag.
Mail ze aan info@museumjancunen.nl
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