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Anderhalve meter afstand houden! Het beeld op de voorkant 
is gemaakt door Antony Gromley en laat zien dat een mens 
ook een stuk van de ruimte om zich heen inneemt. Dit is iets 
waar we deze dagen extra op letten. We blijven op gepaste 
afstand. Door het Coronavirus moesten er allerlei maatre-
gelen worden genomen waardoor ons leven er op veel 
manieren ineens heel anders uitziet! Beschrijf in je dummy 
of hiernaast eens 3 dingen die in jouw leven, of in algemene 
zin veranderd zijn en hoe merk jij daarvan het effect? Voeg 
eventueel plaatjes/schetjes toe.

CREATIVITEIT

Tegelijk proberen we zo goed mogelijk alles te blijven doen 
wat we moeten doen. We kunnen bijvoorbeeld niet naar 
school, maar we houden zo goed mogelijk ons schoolwerk 
bij. Dat vraagt veel creativiteit van bijvoorbeeld je docenten, je 
ouders en vooral: jouzelf! Die creativiteit heb je ook nodig in 
deze opdracht!

VERBEELDEN VAN DE TIJD

In deze speciale opdracht voor tekenen breng je de tijd 
waarin je nu leeft in beeld. Dat kan op echt allerlei manieren! 
In dit boekje ontdek je dat tijd voor veel kunstenaars een 
grote inspiratiebron is. Gebruik dit als inspiratie voor jouw 
eigen project! Het wordt sowieso een uniek kunstwerk, want 
deze tijd is het enige moment waarin je het kunt maken: een 
markering van de tijd!

“VRIJE” TIJD
Je krijgt veel vrijheid om dit onderwerp op je eigen manier 
te verbeelden. Probeer daarom een manier van werken te 
vinden waarvan je zelf enthousiast wordt!  Als docenten willen 
we je natuurlijk graag helpen als je het moeilijk vindt. Je mag 
ons daarom altijd even mailen voor tips en extra uitleg of 
inspiratie.

INLEVEREN: DE EERSTE WEEK DAT JE WEER OP SCHOOL 
BENT

Proces en inhoud:

In een persoonlijk doc-
ument verzamel je alles 
wat jou heeft geraakt 
en geïnspireerd. Ook 
voeg je materiaal-
proefjes, schetsjes 
en dit boekje toe. Zo 
krijgen wij inzicht in 
jouw creatieve proces 
en hoe je de opdracht 
inhoudelijk hebt be-
grepen.

Presentatie 
kunstwerk

Jouw dummy kan zo 
mooi vormgegeven zijn 
dat dit het uiteindelijke 
kunstwerk is. 

Ook kan het uitlopen 
op bijvoorbeeld een 
schilderij, tekening op 
groter formaat, een fo-
toserie, film, ruimtelijk 
werkstuk, etc. 

Aan jouw kunstwerk 
valt te zien dat je er 
minimaal 6 lesuren aan 
hebt besteed.

Bij het inleveren let je 
erop dat het netjes ver-
zorgd verpakt / ingelijst 
/ gepresenteerd wordt. 

Beoordeling

Mw. L. van der Vlies

Dhr. H.P. Dekker

Docenten Beeldende Vorming

Wartburg College

Locatie Marnix, Dordrecht

Project Corona

Maak een tijds-
beeld over jouw 
leven in tijden van 
Corona
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1.

Dit is er veranderd: 

Welk effect heeft dit op jou? 

2.

3.

Welk nieuws 
raakt jou het 
meest?

Welk beeld 
uit de media 
zul je niet snel 
vergeten? Voeg 
dit beeld toe 
aan je dummy 
/ persoonlijk 
document

Welke emoties 
ervaar je?

Hoe verloopt 
jouw zondag?

Op welke mani-
er ben je bezig 
met geloof?

Hoe belangrijk 
is familie voor 
je in deze tijd?

Waar moest je 
erg om lachen?

Op welke mo-
menten ervaar 
je angst?

Wat geeft je 
hoop?

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

Kies één of meerdere vragen en schrijf er iets over in onderstaand kader of in je dummy
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Hoe pak je 
het aan?

Eén van de mogelijkheden is het maken van een 
‘bullet journal.’ Dit is een combinatie van een agen-
da, dagboek en schetsboek. Het kan je ook helpen 
met de planning van al je andere schooltaken. Je 
kunt daarvoor je dummy gerbuiken. Kijk voor inspi-
ratie eens op Pinterest en Youtube.

#TIPS
Het doel van deze opdracht is dat 
jouw kunstwerk een beeld geeft van 
hoe je deze unieke tijd beleeft. 

Je kunt kiezen voor: tekenen, schilderen, fotograferen, collagetech-

niek, video, etc. Twijfel je of iets wel/niet mag? Overleg even met de 

docent. Hieronder zie wat voorbeelden van ‘Bullet Journals.” Dit is 

een combinatie van een agenda, schetsboek en dagboek. Deze vorm 

kan je ook helpen om structuur te geven aan je dag / week en levert 

tegelijk een uniek kunstwerk op.
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Maak 
beelden 
van jezelf, 
je familie 
en je om-
geving

Ham-
sterende 
mensen 
en lege 
schappen

 

Of ga naar 
buiten en 
fotogra-
feer de 
verlaten 
stations 
en stille 
straten

01 02 03

Inspiratie 
Gebruik je camera of mobiel om unieke 
situaties vast te leggen!
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ARTURO HERNANDEZ ALCAZAR
Black Kites, 2012

Alsof iemand op de pauzeknop 
heeft gedrukt, zo zijn deze zwarte 
vliegers bevroren in hun vlucht. Elk 
met een touwtje vastgebonden aan 
een steen, vormen ze samen een 
zwarte, onheilspellende wolk. In 
‘Black Kites (Bird of ill omen)’ verwi-
jst Arturo Hernández Alcázar (1978) 
naar vogels als slechte voorteke-
nen. De voelbare spanning is een 
persoonlijk gevoel van de kunste-
naar, dat hij probeert te vertalen 
naar materialen. Zo verzamelt hij 
bijvoorbeeld stenen van ruïnes van 
over de hele wereld om uitdrukking 
te geven aan het desolate gevoel 
dat hij kreeg, toen hij jarenlang 
uitkeek op een verlaten gebouw in 
Mexico.

Tijd kun je in allerlei 
beelden vangen en met 
allerlei materialen ver-
beelden. Bekijk het werk 
van deze kunstenaars eens. 
Welke manier van werken 
spreekt jou het meest aan?

#TIJD

Inspiratie
uit de kunst
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Tijdens de klimaatconferentie 
in Parijs (2015) bracht Eliasson 
losdrijvende, reusachtige ijsblokken 
uit een fjord bij Groenland naar 
het Place du Panthéon. Hij legde 
ze in de vorm van een klok neer 
op het plein. Terwijl wereldlei-
ders afspraken maakten om een 
stabieler klimaat voor de toekom-
stige generaties te bewaken, smolt 
80 ton ijs op het plein voor het 
Panthéon weg, en liet het publiek 
de klimaatverandering op onze 
planeet ervaren. Ice Watch is een 
voorbeeld van publieke kunst 
die aandacht vraagt voor grote 
uitdagingen waar de wereld voor 
staat, en mensen kan aansporen 
tot actie.

Salvador Dali Dalí begon met het 
schilderen van een landschap van 
de zeekust van Catalonië bij Cap de 
Creus. Dalí was gefascineerd door 
de betrekkelijkheid van de tijd. Hij 
beeldde dat uit door klokken met 
de rotsige kusten op de achter-
grond als smeltende camembertka-
zen af te beelden. 

Olafur Eliasson, Ice Watch, 2014

Salvador Dalí, The Persistence 
of Memory, 1931

“De tijd 
smelt 
langzaam 
weg”
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“Zo brengen 
kunstenaars 
de tijd in 
beeld”

Philip Akkerman
Maakt alleen maar 
zelfportretten, maar er 
is er nooit één hetzelf-
de. Zo ontstaat er een 
beeld van zijn ontwik-
keling door de tijd 
https://philipakker-
man.com/paintings

Hans Eijkelboom foto-
grafeert al meer dan 
25 jaar de rusteloze 
massa’s die in binn-
ensteden aan hem 
voorbij trekken. Met 
zijn camera voor de 
borst zoekt hij naar 
relaties en overeen-
komsten in uiterlijk en 
gedrag van toevallige 
voorbijgangers. In de 
series die zo ontstaan 
springen de overeen-
komsten als eerste in 
het oog

Pieter Claesz, Vanitas, 
1625
De kaars is bijna uit, 
de tijd is bijna op, de 
anemoon begint te 
verwelken. Een Vanitas 
verbeeldt et allerlei 
symbolen de verganke-
lijkheid van het leven.

01.

02.

03

01 02

03

Tip: 
Probeer iets te vinden wat je 
kunt herhalen, maar telkens 
weer iets nieuws oplevert!
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06. Claude Monet, 
Kathedraal van Rouen, 1894 
In de volle zon lijkt de kath-
edraal van Rouen zelf licht 
te geven, de stenen worden 
bijna wit door de weerkaats-
ing. Maar als je bij zonson-
dergang gaat kijken, kunnen 
dezelfde stenen rood of 
geel lijken. Monet verbaasde 
zich erover hoe het licht de 
indruk van een gebouw kon 
veranderen. Om het effect 
van het licht te begrijpen, 
schilderde hij 30 schilderijen 
van de kathedraal van Rouen. 
Ieder schilderij in een andere 
seizoen en op een ander 
moment van de dag.

Maarten Baas, Real Time: Schiphol Clock, 2018
De klok wekt de suggestie dat een man in levende 
lijve in de box staat en dag in dag uit de wijzers van 
een klok schildert op een glasplaat. Zijn idee stamt uit 
2009 toen hij het concept ‘real time’ klokken bedacht. 
Voor Lounge 2 maakte hij een uniek design. Hij raakte 
geïnspireerd door medewerkers die keihard op 
luchthavens werken om de boel schoon en netjes te 
houden.
filmpje: https://vimeo.com/171408075

On Kawara, Date Paintings
Deze Japanse kunstenaar maakt van elke dag een 
kunstwerk met een krantenknipsel een doosje en 
voor elke dag een uniek ontworpen gedenksteen

04.

05.

04

05

06

07. René Jacobs, 2020
Uit één van de handtekenin-
gen blijkt dat het in 1923 is 
geschilderd door een zekere 
G.Scheepstra. Over dit por-
tret heen heeft René Jacobs 
een mondkapje geschilderd 
en zijn eigen handtekening 
onder de oorspronkelijke ge-
plaatst. Deze stijl, waarbij hij 
oude, bestaande schilderijen 
gebruikt als achtergrond om 
de huidige tijd in te schilder-
en noemt hij zijn “Interven-
tions” serie.
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We zijn zeer benieuwd naar 
de resultaten en wensen 
jullie heel veel succes!

Project Corona

Art is not about 
understanding, 
it’s about 
experience

Antony Gormley


