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Met dank aan: de kunstenaars, LUST, Gemeente Almere, Provincie Flevoland,
Ministerie OCW, Dienst Stadscentrum Gemeente Almere, Heijmans Vastgoed BV,
ING Almere, Ymere, Koldijk, Scope en Totaalservice
Museum De Paviljoens is geopend woensdag, zaterdag 12.00-17.00 uur,
zondag 10.00–17.00 uur en donderdag & vrijdag 12.00-21.00 uur ’
s avonds!
Op maandag en dinsdag is het museum geopend voor (school)groepen op
afspraak.
www.depaviljoens.nl
© 2007 Dit lesmateriaal is ontwikkeld door de Afdeling Educatie van
Museum De Paviljoens
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At Random?
Lesbrief met enkele suggesties voor creatieve
verwerkingslessen n.a.v. het bezoek aan de tentoonstelling
At Random? Netwerken en Kruisbestuivingen in Museum De
Paviljoens in Almere.
Basisonderwijs groep 5-8

Inhoud leen-lespakket verwerkingsles:

– Lesbrief ter verwerking
– Plattegrond van Almere, om zelf in veelvoud te kopiëren
– Enquête-formulier waardering en leereffecten 		
museumbezoek

Doel:

– Nabespreken van het bezoek aan tentoonstelling
At Random? Netwerken en Kruisbestuivingen in Museum
De Paviljoens in Almere.
– Creatief verwerken van indrukken en ervaringen die
tijdens het museumbezoek zijn opgedaan.
– Toepassen van kennis en ideeën die tijdens het
museumbezoek zijn opgedaan.
– Stimuleren van creativiteit.

Lesvorm:

Onderwijsleergesprek, creatieve opdrachten en/of
onderzoeksopdracht.

Programma:

Om te beginnen kunt u kiezen uit de klassikale opdrachten A
en B of deze allebei gebruiken. Daarna kunt u kiezen uit 6
creatieve opdrachten C, D, E, F, G of H. De tijdsduur is bij
elke opdracht vermeld.

 Graag ontvangen we het ingevulde enquêteformulier retour.
Alvast bedankt voor de moeite!
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Nabespreking van het museumbezoek
d.m.v. onderwijsleergesprek
Wat herinneren jullie je nog van het museumbezoek?
Welk kunstwerk vond je het meest bijzonder? Waarom?
Welk kunstwerk vond je niet zo bijzonder? Waarom?
Vind je het belangrijker dat een kunstwerk mooi is of dat er
een interessant idee achter zit?
Stel jij mag 1 kunstwerk uit de tentoonstelling voor een
jaar lenen om thuis neer te zetten. Welk kunstwerk zou je
uitkiezen? Waarom?
Stel je mag 1 kunstwerk uit de tentoonstelling voor een jaar
lenen om op school neer te zetten. Welk kunstwerk zou je
uitkiezen? Waarom?
Wat vonden jullie van het museumbezoek?
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Waar gaat de tentoonstelling over?

De tentoonstelling gaat over hoe kunstenaars ideeën bedenken voor
kunstwerken. Soms krijgen ze toevallig een idee. Net zoals jij toevallig
in de groep zat waarin je werd rondgeleid. In de tentoonstelling zie je
ook de kruisbestuivingen tussen kunst, wetenschap en techniek. Dat werd
bijvoorbeeld duidelijk bij Sky-catcher, het kunstwerk van Luna Maurer. Als
kind al hield ze van tekenen, maar ook van rekenen, wiskunde en biologie en
aardrijkskunde. Die vakgebieden zie je allemaal terug in haar kunstwerk.
De tentoonstelling gaat ook over netwerken en inspiratiebronnen van
kunstenaars, ontwerpers en curatoren die bij de tentoonstelling zijn
betrokken. Dat zag je bijvoorbeeld in het kunstwerk van Jeanne van Heeswijk.
Met aardappels bouwde zij haar netwerk. Jullie hebben dat vergeleken met je
eigen netwerk. Luna Maurer liet het netwerk van het museum zien door alle
afspraken van de museummedewerkers overeen te laten komen met een bepaalde
kleur. Die kleuren werden op de grond van het museum geplakt. Het netwerk
van de directeur van Museum De Paviljoens kan je ook bekijken. Je kunt haar
namelijk overal waar ze heen gaat volgen op de website bliin.com door middel
van haar mobiele telefoon.

In de tentoonstelling waren verschillende materialen en
technieken te zien. Welke materialen en media heb je in de
tentoonstelling gezien?
fotografie
installatiekunst
websites / internetkunst
grafische kunst
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Opdracht A: Onverwachte woordenstroom
Klassikale groepsopdracht
Duur: ca. 15 minuten
In de tentoonstelling heb je gezien dat ideeën voor kunstwerken op allerlei
manieren tot stand komen. Bijvoorbeeld: de ruit van de auto van Nathalie Bruys
werd kapot geslagen. Toen ze de ruit wilde repareren, bleek dat dat niet meer
kon. Daarom kon de auto niet meer gebruikt worden. Toen bedacht Nathalie dat
ze een kunstwerk van de auto wilde maken. Onverwacht werd haar auto vernield
en onverwacht leidde dat tot een idee voor een kunstwerk!
Met deze oefening worden de begrippen ‘onverwacht’ en ‘associatie’
verduidelijkt. Associaties zijn ondoorgrondelijk. Een associatie is een
vaak onbegrijpelijke verbinding tussen bepaalde dingen. Waar denken jullie
bijvoorbeeld aan bij het woord ‘Sinterklaas’? De een denkt aan een baard, de
ander aan cadeautjes en de volgende aan een trap omdat hij zich herinnert dat
Sinterklaas van een trap afkwam.

Ga in een kring zitten. De eerste persoon noemt een woord. De
andere persoon reageert daar snel op. Zeg het eerste dat in je
opkomt. De volgende persoon reageert daar weer op enzovoort.
Begin met een van deze woorden:
lucht – ster – zon – maan – kleur – aardappel –
Paviljoens – agenda – zomer – donker – licht – Jump
Laat de leerlingen vrij associëren en kijk bij welk woord je na een rondje
uitkomt. Eventueel kan een tekening, collage of ander creatief product
gemaakt worden over het laatst genoemde woord. Zo leidt een woord dat te maken
heeft met de tentoonstelling tot een creatief product over iets heel anders.
En zo kan het ook gaan bij kunstenaars.
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Opdracht B: Woord-door-fluistertje
Klassikale groepsopdracht
Duur: ca. 15 minuten
In de tentoonstelling heb je het kunstwerk The Quarantine Series van Luna
Maurer gezien. Luna bedacht een formule en stopte die in de computer. Daarna
stopte ze een kleur in de computer. Door middel van de formule kwam er de
volgende dag een andere kleur uit de computer. En zo ging dat maar door: elke
dag ontstond door de formule een andere kleur.

Ga in een kring zitten. Jullie zijn nu met zijn allen een
computer. De eerste persoon bedenkt een zin en fluistert
deze in het oor van zijn buurman. De zin gaat fluisterend de
hele kring rond tot hij weer terug is bij de eerste persoon.
Welke zin rolt er uit de computer?
Eventueel kan een tekening of ander creatief product worden gemaakt naar
aanleiding van de zin die eruit rolt. Vaak ontstaat er een hele gekke zin.
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Opdracht C: Herinnering aan een kunstwerk
Teken/schrijfopdracht
Duur: 30 - 60 minuten
Kies een kunstwerk dat je bijzonder vindt en teken dit
kunstwerk vanuit de herinnering. Schrijf erbij waarom je juist
dit kunstwerk zo bijzonder vindt.
Eventueel kunnen de tekeningen en tekstjes op gekleurd A4-papier of karton
worden geplakt en worden gebundeld tot een boekje.
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Opdracht D: Maak reclame en schrijf een brief
Creatieve schrijfopdracht
Duur: 30-60 minuten
Schrijf een brief aan een familielid of vriend(in) waarin je
deze overtuigt dat hij of zij de tentoonstelling At Random?
Netwerken en Kruisbestuivingen eens moet bezoeken. Je maakt
als het ware reclame voor het museum. Verwerk eventueel de
onderstaande (afgemaakte) zinnen in je brief.
– De tentoonstelling ging over...
– Als ik terugdenk aan Museum De Paviljoens, denk ik als eerste aan...
– In het museum kun je moderne kunst bekijken. Dat is kunst die...
– Het leukste vond ik... ,want...
– Minder leuk vond ik... ,want...
– Als ik een kunstwerk uit Museum De Paviljoens mee naar huis mocht nemen, zou
ik... meenemen, want...

Laat de brief lezen aan de geadresseerde. Kijk of je opdracht
geslaagd is: zou je familielid of vriend(in) het museum nu
bezoeken? Stuur je brief met het antwoord van je familielid of
vriend(in) naar Museum De Paviljoens. We zijn benieuwd!
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Opdracht E: De aardappel in de Nederlandse (kunst)
geschiedenis
Klassikale onderzoeksopdracht
Duur: 2-3 uur
Nodig: internet, printer, eventueel
beamer, bibliotheek met onder andere
kunstgeschiedenisboeken en boeken over de
aardappel.
Jullie hebben het kunstwerk Works, Typologies and Capacities van Jeanne van
Heeswijk gezien. Jeanne heeft de aardappel niet voor niets gekozen om haar
netwerk te laten zien. Een reden is bijvoorbeeld dat aardappels uitlopen:
na een tijdje groeien er witte stengeltjes uit. Op die manier lijkt het
alsof de aardappels onderling naar elkaar toe groeien en het netwerk nog
uitgebreider wordt.
Daarnaast is de aardappel typisch Nederlands volksvoedsel. Nederlanders
eten heel veel aardappels. Aardappels, vlees en groenten en stamppot zijn
gerechten die in Nederland al heel lang vaak op tafel komen. Dat is de reden
dat de aardappel ook regelmatig in de kunst is terug te vinden.
Verdeel de klas in groepjes. Elke groep gaat met een van onderstaande
onderzoeksopdrachten aan de slag. Met opdrachten 3 en 4 kunnen meerdere
groepjes aan het werk.

Doe aan de hand van de onderstaande vragen een onderzoekje
naar de geschiedenis van de aardappel.

– Waar komt de aardappel oorspronkelijk vandaan?
– Hoe is hij in Nederland terecht gekomen?
– Wanneer was dat?
– In welke Nederlands provincie is ontdekt dat je de aardappel kon eten?
– Tegen welke ziekte werd de aardappel als medicijn gebruikt?

Doe aan de hand van de onderstaande vragen een onderzoekje
naar de aardappel in Nederland.
– Waar in Nederland wordt de aardappel verbouwd?
– Welke soorten worden er geteeld? Noem er minstens drie.
– Welke aardappels worden in Flevoland geteeld? Waar?
– Hoeveel aardappelrassen kan je vinden?
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Zoek een kunstwerk over aardappels of waarop
aardappels te zien zijn. Gebruik internet of een
kunstencyclopedie
Maak een kopie van de afbeelding van het kunstwerk
Geef een korte beschrijving van het kunstwerk.
– Wat is er afgebeeld of wat stelt het voor?
– Wie is de kunstenaar?
– Wat is de titel?
– In welk jaar is het kunstwerk gemaakt?
– Waar gaat het kunstwerk over?
– Waar is het kunstwerk te zien?

Onderzoek wat je allemaal van aardappels kunt maken.
Verzamel recepten

– Noem/zoek 3 typisch Hollandse gerechten.
– Noem/zoek 3 buitenlandse aardappelgerechten.
– Wat is het verschil tussen de aardappel in de Hollandse keuken en
de aardappel in andere eetculturen?
De leerlingen presenteren hun onderzoeksresultaten aan elkaar.
Het is interessant om ook in te gaan op de verschillende dingen die
de leerlingen hebben gevonden. Eventueel kan er een groepje aan
opdracht 3 werken, dat alleen de bibliotheek gebruikt en een groepje
dat alleen internet gebruikt. Waarschijnlijk vinden deze twee
groepjes verschillende dingen.
Praat over de veelheid aan informatievoorziening en koppel dat aan
de tentoonstelling: er zijn tegenwoordig zoveel informatiebronnen,
dat het niet meer duidelijk is welke informatie waar vandaan komt.
Ook processen bij kunstenaars verlopen niet meer lineair, maar
associatief: at random.
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Opdracht F: (G)een wolkje aan de lucht
Foto-opdracht
Duur: 1-2 uur
Nodig: een digitale camera, wascokrijt
Laat de leerlingen foto’
s maken van de wolken (eventueel
kan ook een fotoprint van een wolkenpartij van internet of
van een afbeelding uit een boek worden gebruikt). Kopieer
de best gelukte foto en laat de leerlingen in de kopie
‘at random’ figuren tekenen die ze in de wolken zien.
Laat ter introductie eventueel het filmfragment zien uit
de film Le fabuleux destin d’
Amélie Poulin (Jean-Pierre
Jeunet, 2001). Ook op deze manier kan een kunstwerk tot
stand komen!
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Opdracht G: Mijn eigen netwerk
Creatieve opdracht
Duur: 1-2 uur
Nodig: kurk, propjes gekleurd (crêpe) papier,
verschillende soorten snoepjes, bolletjes
piepschuim of ander ruimtelijk materiaal en
satéprikkers.
Je hebt je eigen netwerk getekend en dat vergeleken met het
netwerk van Jeanne van Heeswijk. Pak je tekening erbij en
bouw je netwerk nu driedimensionaal uit. Kies voor elke
categorie (familie, school, buren, vereniging, internet)
een ander materiaal (of een andere kleur of grootte).
Verbind met elkaar met satéprikkers.
Maak een legenda bij je netwerk:
Familie =
School =
Buren =
Vereniging =
Internet =
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Opdracht H: Big brother is watching you
Creatieve opdracht
Duur: 2-3 uur
Nodig: plattegrond van Almere om zelf in veelvoud
te kopiëren
Je hebt op de tentoonstelling en misschien ook thuis de website bliin.com
bekeken. De foto’
s van Martine Stig vertellen veel over haarzelf. Je ziet
haar in allerlei situaties en op allerlei plekken.

Bedenk wat jij vorige week allemaal gedaan hebt in Almere.
Zet op alle plekken waar je geweest bent een kruisje en maak
7 kleuren routes: van maandag tot en met zondag. Teken jezelf
bij de drie van de kruisjes in de kleren die je aanhad of met
de attributen die je gebruikte op dat moment. Bijvoorbeeld:
in een judopak op judo, met een viool op vioolles en hard
nadenkend op school.
Wissel de tekeningen uit. Maak aan de hand van de tekening de
weekagenda van je klasgenoot.
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Voor meer informatie: Museum De Paviljoens
Mireille de Putter of Heleen van Halsema
Odeonstraat 3 Almere-Stad
T +31–(0)36-5450400
educatie@depaviljoens.nl
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Museum De Paviljoens
Odeonstraat 3
1325 AL Almere NL
T + 31-(0)36-5450400
F + 31-(0)36-5450800
communicatie@paviljoens.nl
educatie@depaviljoens.nl
www.depaviljoens.nl
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