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DRUMSET
Luc Tuymans, 1998
papier, karton en kleefband  

Drumset is een kleine maquette in papier dat
model stond voor enkele edities en een
schilderij. Zoals hij vaker deed – in een periode
waarin de iPhone nog niet was uitgevonden –
nam hij ook Polaroidfoto’s van de maquettes.
Deze werken geven een boeiend inzicht in de
wijze van de schilder. Van een reëel object
wordt een driedimensionale maquette gemaakt
die getransformeerd wordt in een
tweedimensionaal
fotografisch beeld dat uiteindelijk een schilderij
wordt. 

Neem zelf foto’s van een gekozen object uit de
tentoonstelling. 
Dit kan per leerling of in groepjes. 

De foto zet het 3D werk om in 2D.
Maak van die foto een schilderij in de klas. 

Zo ervaar je het denkproces van Luc Tuymans
zelf als hij deze werkwijze hanteert. 

NODIG

Alle benodigdheden om te schilderen
Een smartphone met camera 

PDF: KIJKWIJZER

Tijdens bezoek: foto nemen
In de klas: herwerken tot schilderij 

LAGER
Wat zie je? Welke materialen zijn gebruikt
Welke vorm heeft het? Kleur? Hoe is het
gemaakt? 
Waar doet het je aan denken? Welk gevoel had
de kunstenaar toen hij het maakte? 

MIDDELBAAR
Wat betekent het om een object van 3D naar
2D om te zetten? Zijn er beperkingen? Zijn er
voordelen? Gaan er dingen verloren? Voeg je er
net bepaalde aspecten toe? 
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PIKANT!
Sacha Eckes, 2020-21
Acrylverf, pastel en stift op A0 affiche

Eckes bewerkte zeven cultuuraffiches voor een
eerdere tentoonstelling in 2019. Ze bewerkte
ook al advertenties uit kunsttijdschriften als
commentaar op complexe machtsstructuren
binnen de kunstwereld. Tegelijk is de nodige
zin voor humor aanwezig in het werk. 

Kies één van de oude affiches van
cultuurcentrum De Steiger

Ga aan de slag met verschillende materialen en
knipsels uit tijdschriften/kranten 

Behoud ook een aantal elementen uit de affiche

Kies een titel voor je werk en zorg dat het
prominent aanwezig is in je resultaat. 
(Zoals 'PIKANT!' bij dit werk).

NODIG

Tijdschriften
Alle benodigdheden om te schilderen
Waskrijtjes (Panda's), stiften, kleurpotloden
scharen
lijm

PDF: AFFICHES DE STEIGER
PDF: KIJKWIJZER

In de klas

LAGER
Wat gebeurt er als je bestaande dingen zelf
gaat veranderen? Wat wil je houden? Wat wil je
weglaten? Waarom? 

MIDDELBAAR
Denk na over machtsstructuren. Wat is macht?
Zoek op het net. Ga aan de slag met
krantenartikelen en zoek naar
machtsongelijkheid. Verwerk de foto's van die
artikelen of die artikelen zelf in de doe-
opdracht.
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WIM NIVAL
Ik en de dingen (installatie)
Oude materialen

“Via mijn werk kijk je mee in mijn denken en
voelen: het is hoe ik de dingen zie en ervaar,
hoe ik vooral naar de kleine dingen kijk. Op
rommelmarkten, kringloopwinkels… pik ik
‘dingen’ op en breng ze onder in mijn archieven.
In het omgaan met de kleine dingen probeer ik
het grotere en complexere te vatten en een
plaats te geven. De werken zijn elementen die
los beschouwd kunnen worden, maar die ik ook
op hun beurt graag weer presenteer in een
grotere installatie die zo weer nieuwe linken en
verbanden brengt.”

We maakten zeer sterke  detailfoto's van het
werk. Kun jij vinden bij welk object het hoort? 

De kunstenaar vertelt dat de werken als apart
kunnen beschouwd worden. Als hij ze
samenlegt ontstaan er nieuwe linken en
verbanden. 
Maak in kleinere groepjes een nieuw verhaal
door de foto's van de objecten in een bepaalde
volgorde te leggen. Wat is het verband? Welke
wending geef je aan het verhaal? 
Stel het verhaal voor aan de hele groep. 

NODIG

PDF: DETAILFOTO'S WIM NIVAL
PDF: OBJECTEN WIM NIVAL
PDF: KIJKWIJZER

Tijdens het bezoek of in de klas 

LAGER
Leg twee beelden van verschillende objecten
naast elkaar. Wat is het verband? Waarom kies
je voor dit? Past dit? Of net niet? Kun je de
combinatie een nieuwe naam geven? 



BEELD

DOEN

INFO

WAAR?

DENKEN

FREDERIC GEURTS & JOHN OERS
J+F+J+F-02
IJzer

In dit werk vind je het principe van de 'cadavre
exquis' terug: en gedicht werd door meerdere
dichters  geschreven zonder dat zij op de
hoogte waren van wat de anderen schreven.
De uitkomst is een inhoudelijk compleet
onverwachte constructie. Met torens kan het
net zo, ontstaan uit een blind bijeenvoegen van
kleine ijzerdraadstructuren. Als kleine jongens
rond de werktafel verbonden ze de metalen
elementjes aan elkaar en werden verrast door
het berekend risico, de speelsheid en het
gevoel van samenhorigheid

Werk in groepjes van drie à vier.
Elke groep krijgt één gedicht (rond verbeelding
en verlangen) en verknipt elk woord. 
De verknipte woorden worden blind onder de
leerlingen van het groepje verdeeld. 
Elk om beurt mag drie woorden leggen.  
Je ziet elkaars woorden niet.
Kijk altijd naar wat al ligt. Probeer er iets van te
maken dat (ongeveer) gramaticaal klopt. 
Zo ontstaat een nieuw gedicht (dat niet per se
hoeft te rijmen). Neem er een foto van. 

NODIG

PDF: GEDICHTEN
PDF: KIJKWIJZER

Tijdens het bezoek of in de klas 

Wat zie je? Welke materialen zijn gebruikt
Welke vorm heeft het? Kleur? Hoe is het
gemaakt? 
Waar doet het je aan denken? Welk gevoel had
de kunstenaar toen hij het maakte? 
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KRISTOF VAN GESTEL
Animatieboek, 2017
Video

Deze videofilm doorbladert het Animatieboek
van de kunstenaar. Door geluidskunstenaars uit
te nodigen komt de interpretatie van het werk
centraal te staan. 
Animatieboek is een rest product van
Idiosyncratische Machine (2011), waarin 
 vormen uit grote vellen gekleurd papier
werden geknipt. Door de restvellen te bundelen
en het proces van het doorbladeren van het
boek te
filmen, ontstaat een animatie. Die animatie
vraagt om geluid.

NODIG

gekleurd papier
lijm
scharen

PDF: KIJKWIJZER

In de klas
De denkoefening gebeurt het best tijdens het
bezoek (video-installatie). 

Wat zie je? Welke materialen zijn gebruikt?
Welke vorm heeft het? Kleur? Hoe is het
gemaakt? 
Waar doet het je aan denken? Welk gevoel had
de kunstenaar toen hij het maakte? 

Ga zelf aan de slag met gekleurd papier. 
Scheur of knip één blad en combineer met een
ander gekleurd blad. Nu heb je één werk. 
Ga met wat je wegscheurde aan de slag om
een volgend werk te maken. 
Maak in totaal zo'n vijf tot tien werken die
elkaar opvolgen. 

Maak er foto's van en zet eventueel allemaal
achter elkaar in een filmpje (met smartphone). 


