
4e JAAR 

PRAKTIJK  
Lijn in interesses, inspiratie en uitwerking 
door de jaren heen 

Kenmerken die me 
aanspreken om mee te 
werken 

uitwerking 

 

 

 
 

 

 

verandering….  verander 
één of enkele elementen 
en het geheel verandert. 
Spelen met:  

 Kleurdimensies: 
contrast, lichtheid, 
verzadiging. Vanuit 
blanco, zwarten-grijzen 
en karakteristieken. 

 



 
De mate van verzadiging en de gekozen 
vorm van de verf en materialen beïnvloeden 
de mate van transparantie, absorptie en 
reflectie. Het beeld verandert door 
beweging en lichtinval. 

 Massa, transparantie 
en doorlatendheid. 
Rubber, karton, 
ijzerdraad, dik garen, 
kant, thule. 

 Spiegeling, reflectie en 
absorptie. Met 
transmissie en 
projectie. Glas, folie, 
aluminium, staal en 
water.  

 Lichtinval, kijkrichting en 
beweging. 

      Geslotenheid, openheid 
en omkering.  

       Dragers, stellage, 
openingen en coulissen. 

 Opstelling: ritme, 
cadans, ruimte 
en context. 

Hoe beïnvloeden deze 

elkaar in elkaars 

omgeving? 

 

   
 

    

    

     



 

 

 

 

 

Vrij zijn in materialen,  
met de flow van het werk, 
genieten van wat uit je 
handen komt.  
Ook al weet je wat je wilt, het 
wordt altijd anders. 
Verrassend. 

ZWART_WIT-GRIJZEN:  
De mogelijkheden verkennen: gebruik van potlood, houtskool, 
mixen met materialen zoals gips, aluminiumcement, plamuur… het 
kan allemaal en geeft allemaal weer een ander effect! 
 
KLEUR: 
 Hoe te kiezen uit alle kleuren? 
 Hoe een kleur zo goed mogelijk te benaderen? Waarom kies ik 

eigenlijk voor deze kleur?  
 Wat doen kleuren?  
 Wat is de uitwerking van de drager of ondergrond? Waarmee 

maak je zelf kleuren? ( 



  
Een rivier vanuit de lucht gezien,  
de indrukwekkende watervallen onlangs in 
de USA, inspireren me tot dit beeld. 
 
Werk en ruimte vloeien samen. 
Zoals water eindeloos stroomt, zo ook het 
hout hier.  
 
 

Ik houd  van: 
werken op schaal, van ritme 
en basale lijnen.  
 
Het repeterende element 
brengt eenheid in het werk 
en aan de andere kant zorgt 
het hoogteverschil tussen de 
elementen  voor een effect 
van een enigszins 
georganiseerde beweging. 
 

 

 

 

  



 

 Eenheid en veelheid. 
 Begrensd en grenzeloos. 
 Driehoekig, vierkantig en 

rechthoekig.  
 Beweging van ruimte.  
 Een herkenbare 

basisvorm, helder, 
duidelijk.  

 
 

 
Een fragiel, 
vluchtig beeld 
en toch heel 
krachtig. Ook 
de eindeloze 
mogelijkheden 
die ervan 
uitgaan, 
spreken mij 
aan.  
 
 

 

 

 
Al naargelang je de panelen anders hangt, 
ontstaat er een nieuwe persoonlijke ruimte. 

Boeiend: 
 Nanomiscoscoopopnamen (splinter verf 

onder de loep…) 
 Anatomie 
 Natuur: branding van de zee, waterval, 

vlucht vogels in de lucht,  
 
http://www.youtube.com/watch?v=lRdVmH
KdHHs 
 

‘Gewoon’ bezig zijn met 
kleien en materialen! 
voet-arm-torso-object… 
 
Wel vanuit een plan: 

 Heb ik meerdere 
technieken nodig en 
welke en waarom? 
Waarom kies ik voor 
bepaalde media? Hoe 
maak ik me die eigen? 

 Hoe kan ik theorie en 
praktijk met elkaar 
verbinden?  

 Hoe communiceert mijn 
kunst? Hoe ga ik met 
kunst om? 

 Verzameling:…  
flesjes yakult, dekseltjes met lipjes van blikken,  
kartonnen eiderdozen, … 
 
‘Gewoon’ omdat ik de materialen/verpakkingen 
mooi vind! 
 
Wel met bevraging van:  

 Wat wil ik met deze ‘verzamelingen’?  

 Wat is er bijvoorbeeld in eerdere tijden 
gedaan met consumptiemiddelen?  

 Hoe verloopt mijn proces en hoe verwoord ik 
dat? 

 Heb ik een boodschap of is het meer een 
drang van binnen? Waar komt die vandaan? 

http://www.youtube.com/watch?v=lRdVmHKdHHs
http://www.youtube.com/watch?v=lRdVmHKdHHs


 De verschijningsvorm: 
wat wil ik ermee? 

 In welke context deze te 
zien? Welke rol speelt het 
en welke rol gaat ervan 
uit? Waar bevinden de 
objecten zich? 

 
Vermenging  van traditie en 
het hedendaagse:  

 Wie hebben dat nog meer 
gedaan en hoe? 

 Hoe past mijn werk in de 
huidige maatschappij? 

 
Inzicht in processen:  

 Welk effect wil ik 
bereiken en via welke 
manier van werken en 
met welke middelen kan 
ik dat bereiken?  

 wanneer stoffen een 
verbinding aangaan met 
elkaar 

olie, water , zeep en verf 
http://vimeo.com/71035290   
denk ook aan 
experimenteren van 
kunstenaars zoals Eva Hesse… 
 
 

 

http://vimeo.com/71035290


  

  

   
 

  
 

  

 



vorm, structuur, materiaal   
licht, transparantie 
geometrische vormen  
kleur en diepte  
kleuren elkaar versterken of op elkaar botsen 
vorm en kleur mengen zich 
materiaal en kleur zich mengen 
systeem aanbrengen  verhoudingen 
ruimtelijke constructie 

  

 

Kunstbeschouwing / Kunstgeschiedenis: (voeden) mijn denken over kunst 

Vakken kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis – het onder begeleiding van deskundige en bevlogen docenten dieper in de zoektocht van voorgangers 

duiken -  van grote waarde in de opleiding Beeldende Vorming.  

 Het denken over kunst is geen vaste bepaaldheid. Waarom doet iemand wat hij doet? Want ook nu bespeur ik een zoektocht naar visie op kunst en 

kunstenaarschap en de toegevoegde waarde van kunst voor de samenleving. Ook nu is er sprake van een ambivalente houding en worden vragen 

gesteld bij: ‘het nut’ van kunst, bij wat doorgaat als kunst en wordt – misschien meer dan ooit - de vraag gesteld in hoeverre kunst in staat is bij te 

dragen aan het oplossen van hedendaagse en toekomstige problemen. Misschien dat je kunt zeggen dat dit een terugkerende kernvraag is naast ook nu 

(opnieuw) een zoektocht  naar het formuleren van vernieuwde esthetische opvattingen. Is het een terechte vraag?  

 De vraag of kunst, cultuur, het beeldende een universaliserende kracht heeft die bijdraagt (of scherper geformuleerd: bij móet dragen) aan het oplossen 
van hedendaagse en toekomstige vraagstukken?  
Ik ben er nog niet uit…. Ik weet niet of ik voor mezelf nu anders ben gaan handelen tijdens de opleiding. Ik denk het wel. Dat ik misschien onbewust 
dingen van meerdere kanten bekijk en toch ook wel nieuwe kanten aan mezelf ontdek. Sta je voor een van Gogh dan zie je alleen verfstreepjes, zet een 
aantal stappen achteruit en een ander beeld wordt zichtbaar. Dat is zo’n beetje het effect. Juist die verwondering over wat dan trekt - want nu ik mezelf 
de kans geef,  is er iets wat triggert -  maakt misschien juist dat ik een open benadering in mijn vak kan innemen. Mijn nieuwsgierigheid reikt echter 
voorbij de beeldbeschouwing en het theoretische; raakt een deel van mijn vakgebied, dat van preventiewerker én mezelf. Het tolt wel vaak in mijn 
hoofd… Want tegelijkertijd roept de bestudering van kunst bij mij ook veel vragen op.  

 Is creativiteit een persoonlijkheidskenmerk? Hoe stuurt deze dan het persoonlijk schema en sensorische, psychologische, narratieve en ‘transcendente’ 

systeem?  
 Onze hersenen maken ons duidelijk dat we iets als  ‘schoonheid’ ervaren; het visuele ‘wint’ het van het talige: ‘Met geen woorden te beschrijven’;  

intrigerend! Zonder oog geen zien, maar toch, zien we met het oog of met ons brein?  



 Wanneer gaat kunst voorbij het punt dat je het als bevrijdend of aangenaam ervaart om de weg (mee) naar binnen te gaan? Raak je erdoor in 
vertwijfeling en ontmoet je er je eigen demonen of brengt het bevrijding, inspiratie en oplossingen?  

 Neem nu mijn beeldbank. Het roert bij mij een nieuwsgierigheid naar: wat maakt dat een beeld me raakt? Wanneer gaan kijken en denken zich 
mengen? 

 Iets waar ik ook nog niet uit ben is de vraag van "Hoe 'autonoom' is autonoom" en hoe wezenlijk is autonomie? Autonoom is een 'norm' eigen aan de 
esthetiek van de 20e eeuw en heeft daarmee invloed op ideeën over kunst en daarmee over de functie van kunst.  Heeft daarmee naar mijn gevoel ook 
enigszins een ‘autoritair karakter’; wanneer velen zich daarbij beperken tot de rol van kunstcriticus, roept dat mij bij een gevoel van kriebel op...  evenals 
de scheidslijn ‘conceptueel artistiek versus ambachtelijk’. Door wie en met welk recht wordt iets tot (autonome) kunst gekwalificeerd? Ik houd het er 
maar op: over ‘smaak’ wel degelijk valt te twisten en dat kan heel plesant zijn!  

 Waar word ik blij van? Mijn inspiratiebronnen zijn heel wisselend.  Gaan zo gezegd van high art tot lowbrow. Of een werk nu 400 jaar geleden is 
gemaakt of nu, ik ontleen er elementen aan om iets mee te doen. Tekening, sculptuur, installatie…. Al die opdelingen vind ik niet zo belangrijk en ook 
wel vreemd, het zijn gewoon allemaal kunstvormen, de een niet van een hogere of lagere orde. 

 Ik vertaal dat: wat kan ik daarmee?! Ik word vaak verrast als ik beelden die ik van internet ken, in het echt zie. De grootte, de felheid of fletsheid van 
kleur, de korrel, de constructie, het materiaal, de dragers… Alles is verwant met elkaar, ik meng dingen graag. Letterlijk ook.  Ik speel graag met de 
materie en ideeën komen ook vanuit het maken zélf. Daarnaast documenteer ik me ook grondig, vaak juist na het bezoek. Ik wil vooral mijn eigen weg 
gaan, los van etiketten en oude of moderne ideeën dat bepaalde uitingen ‘meer of minder’ zijn. Ik probeer het mijne eruit te pikken en misschien ben ik 
daarin naïef: uiteindelijk komt wat bij mij past wel boven drijven, misschien meer op de langere termijn…. 

 

Referaat TDK 

Kunst – wetenschap >  [focus op het brein 

De rol van het onderbewustzijn in de kunst:  

Expressionisten > drang van binnenuit > 

LSD in de jaren 60, cocaine in de jaren 70, xtc in de jaren 80; nu? 

Neurofysica:  

Zien met het oog of met het brein? 

Zien de hersenen van kunstenaars er anders uit? Of reageren ze anders op kunst? 



 

Onderzoek TDK  én Onderwijs gecombineerd, Opdracht gemeente Veldhoven 
 
Huidige situatie: 
Er is momenteel weinig achtergrond informatie bekend over de verschillende kunstwerken verspreid door de stad. Het betreft zo’n 25 kunstwerken van 
bekende (vaak toonaangevende) en minder bekende kunstenaars, meestal uit hun beginperiode. Bij sommige kunstwerken is zelfs bij het gros van de 
bevolking onbekend dat het om een kunstwerk gaat. Opdracht van de gemeente: kunst in de openbare ruimte Veldhoven meer bekendheid en betekenis 
laten krijgen bij het onderwijs, inwoners en bezoekers van Veldhoven, waardoor waardering hiervoor toeneemt. Dit door:  

1. verzamelen en ordenen van informatie over de verschillende kunstwerken, waardoor deze aan betekenis winnen. Waaronder: 
- Techniek, materiaal, vorm, etc.. 
- Informatie kunstenaars 
- Informatie omtrent aanleiding/proces aankoop/plaatsing 
2. Daarnaast het maken van een kunstbeschouwende tekst per beeld waarin wordt ingegaan op:  
- Betekenis/boodschap 
- Stijl/stroming 
- Context (tijdsbeeld) 
3. Het ontwikkelen van een educatief instrument waarin de kunst in de openbare ruimte Veldhoven meer bekendheid krijgt bij het onderwijs, 

inwoners en bezoekers van Veldhoven. Te denken valt aan: 
- kijkwijzer 
- educatief lespakket 
- educatieve routes 
- etc. 

 

“Bekijk het!?” [werktitel] 

A: Beeldonderzoek naar de werken morfologie:  
van Abbe,  
BKCC, Rijksbibliotheek Den Haag,  
Sculptuurinstituut Beelden aan Zee 
 

Mijn aanvullende vragen: van representatie tot identificatie?   



 Voegt deze informatie (voldoende) betekenis toe voor de inwoners? Zo ja, hoe deze te ontsluiten, zodat deze toegankelijk is?  
 Zo nee (mijn hypothese) , wat draagt daaraan wel bij?  
 Wat zijn de esthetische eigenschappen die gebruikers / aanschouwers  ervaren?  Voor beïnvloeding vatbaar? Is er verschil voor omwonenden en 

vluchtige passanten? Zo ja (mijn aanname), waar zit dat dan in? Verandert de waarneming en ook vooral de waardering wanneer je er meer van 
weet? Gaat dat voor voorgaande segmenten gelijk op? Bevorderend meer kennis over visueel materiaal, meer weet van de bedoelingen van de 
kunstenaar, meer inzicht in de tijd waarin het werk is ontstaan.  
Vrijwel iedereen (alleen) ziet wat hij kent; iemand kan amper iets waarnemen, wat hij niet kent  (uitkomsten diverse sociologische onderzoeken!) 

 Welke functie hebben de werken voor passanten en omwonenden? Is er sprake van een los kunstwerk in de omgeving of is er sprake van 
omgevingsvormgeving? Geldt dat voor alle werken in gelijke mate? En hangt dat samen met de waardering en betekenisgeving? 

 Hoe kun je de toevallige associatie verhogen?  (associatie en vergelijking zijn voor menigeen de parameters voor beoordeling van kunst; Is bij 
inwoners en omwonenden bekend wie de kunstenaar is en wat het voorstelt? Wat voor type persoon is de kunstenaar en wat heeft dat van doen 
met zijn werk? Eigenlijk bevat ieder kunstwerk een geheim: dat van de totstandkoming. De secret knowledge van de kunstenaar.  Die achter ieder 
werk schuilgaat als een mechaniek achter de wijzerplaat van een Zwitsers uurwerk.  Zulke geheimen wil ik blootleggen. De ambities van de 
kunstenaar zijn sterk gekleurd door de modes van de tijd. Kunstwerken drukken iets uit, iets ontastbaars, een sfeer, een gevoel. Het is een uiting 
geven aan hoe de geest reageert ten aanzien van dingen. De binnenkant naar buiten brengen.  Tijden met elkaar verbinden.  

 Welke programmaeisen hebben omwonenden zelf voor kunst en matched dat met de criteria zoals (destijds) gehanteerd door de gemeente?  Zo 
niet, hoe  kunnen die dichter bij elkaar komen gericht op de bedoelde werken?  

 In hoeverre kunnen moderne media bijdragen aan een hogere betekenisgeving van de openbare kunst? 
 Wat kun je doen om de opgewekte betrokkenheid, associatie en waardering  niet te laten doven?  

 
 
B: Human interest toevoegen! Wekken van een hogere nieuwsgierigheid! 
 
 Onderzoek: Kunstenaarsgesprekken (met kunstenaar of bekendere leerlingen van hem >  juxstaposition   
 Onderzoek: Omwonenden interviews 
 
C: Onderzoek naar meest geëigende didactische, psychologische onderbouwing van  tool en werkvormen 

 (Nieuwe) invalshoeken vakdidactiek:  desk research / gesprekken met Van Goch Museum, Van Abbe en het Rijksmuseum 
 Gesprek hoogleraar Jan Teeuwisse 
 Gesprek Ad Vissers 

 
D: kunstwerk en kunstenaar specifieke opdrachten  (Denk aan TV-serie Blikopeners!, Joost Zwagerman in DWDD) 
 
E: mogelijkheden lokale implementatie-inbedding 



 Gesprek met Chantal Geutjens BKCC kunstrouten Brabant en contactpersonen van enkele andere beeldenrouten 

 Gesprek Alinda Smulders van Neerven bibliotheek Veldhoven 

 Gesprek met coördinator CKV Sondevick 

 Gesprek met Geheimen van Brabant en combinatiefunctionaris Ot Ottenheim (app en website) 
 
 
Waaraan denk ik? 
 

 Website die in brede zin informatief is > voorbeeld > scholieren HAVO/VWO 

 Multitouch tafel bibliotheek Veldhoven >  samen met bibliotheek en Cubiss > lagere school kinderen en ouderen 

 QR code en augmented reality app  > aanvullen Geheimen van Veldhoven ; Maar ook informatie ter plekke voor diegenen die niet over die behendigheid 
beschikken! > inwoners 30+   > Voorbeeld Eindhovens Stadswandelpark > Contact met Sander Veenhof (kunstenaar) 

 Opnemen in wandelroutes en beeldenroute > opname bestand BKCC > inwoners > 40 jaar 

 Lezingencyclus Volksuniversiteit > in kunst geïnteresseerden 

 Redactionele stukjes over de werken in Veldhovens Weekblad > algehele bewustwording / agendasetting 
 
 
 Opstellen vragenlijst per kunstenaar en atelierbezoek. 
 Social Media:  beleving kunstwerken (persbericht in krant / ideeënbox) 
 Filmpjes:   

o mogelijk met korte opnamen van aan het werk in het atelier > studenten mee inschakelen?  
o Mogelijk met uitspraken van omwonenden en passanten en beeldopnamen van kunstwerken op locatie.  

 Foto opnamen van breder ouvre.  
 
 
 


