De Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt
(1862-1918) is tegenwoordig wereldberoemd. Zijn bekendste schilderij ‘De kus’
staat op sneakers, mokken, stropdassen en
zelfs wc-brillen.

TOTAALKUNST
Klimt droomde van totaalkunstwerken, waarin schilderkunst,
beeldhouwkunst, architectuur en muziek
samengaan en elkaar versterken. Zoiets
als je hier in deze expositie kunt zien.
Het enig dat hier ontbreekt is beeldhouwkunst. Neem een pose aan die
past bij de expositie van Klimt en maak
er een foto van!

BEELDANALYSE
Wat kun je bij de Klimt expositie
vertellen over:
A

Kleur
Overheerst één kleur, of meerdere?
Is het somber of vrolijk?
...............................................................

KIJKKAART

................................................................
Hundertwasser (1922-2000)
was schilder, architect,
ontwerper én milieuactivist.
Zijn kunstwerken zijn sterk
beïnvloed door het werk
van Klimt.

B

Vorm
Zijn de vormen herkenbaar, of juist
niet, organisch of geometrisch?
................................................................
................................................................

Naam:

AAN DE SLAG

MODE TERREUR
Hundertwasser haatte mode! Volgens
hem moet je alleen kleren dragen die
jijzelf mooi vindt en niet wat iedereen mooi
vindt. Zijn zelfgemaakte kleren waren als
zijn kunst: nooit symmetrisch, vloeiende
lijnen en nergens strakke vormen.
Kijk 2 minuten naar de expositie.
Ontwerp een T-shirt in de stijl van
Hundertwasser.

WELKOM

Begin met de opdracht DENKEN OVER
KUNST. Daarna kun je zelf bepalen in welke
volgorde je de opdrachten doet.

In Fabrique des Lumières worden kunstwerken
van beroemde kunstenaars tot leven gewekt
met lichtprojecties en muziek.

SPELREGELS

Deze kijkkaart helpt je bij het bekijken &
begrijpen van de expositie én er een mening
over te vormen. Het bestaat uit kijk-, denk- en
doe-opdrachten.

Veel plezier!

• Je kunt rustig lopen en praten.
• Let op de andere bezoekers.

WIST JE DAT...

... er meer dan 100 videoprojectoren
nodig zijn om de expositie van
Fabrique des Lumières af te spelen?

CILINDER

STUDIO

HAL

MEZZANINE

SPIEGEL
RUIMTE

PAVILJOEN

TUNNEL

KUNST VAN ANDERE KUNST
Bij deze expositie worden bestaande
kunstwerken gebruikt om er een nieuw
kunstwerk van te maken. Dat noem je
toegeëigende kunst.

KUNST
KIJKEN

Als je kunst van anderen gebruikt, ben je
dan nog wel een originele kunstenaar?

START

JA

|

NEE

|

SOMS

STUDIO

A

B

C

Kunst wordt ingedeeld in verschillende
disciplines. Binnen welke discipline
valt deze expositie? Kruis aan!
 beeldende kunst  muziek
 architectuur
 film
 theater
 dans
 fotografie
Elke plek in de HAL geeft een andere
kijk op de expositie. Zoek de beste
plek uit. Zet op de plattegrond een
kruis waar je staat.
Wat vind jij? Wat is de beste manier
om de expositie bekijken?
staand

zittend

liggend

2

VIDEOCLIP

.................................................................

Jay Z en Beyoncé namen ooit de videoclip
‘Apeshit’ op in een beroemd Frans
museum: het Louvre. Ook hier is muziek
te horen. Samen met de lichtprojecties wil
het je in een bepaalde stemming brengen.

................................................................
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1

A

|

NEE

.................................................................

Welke gevoel roept de muziek bij
jou op?
ontspannen

................................................................

vrolijk

verdrietig
prettig

B

zenuwachtig
slecht

Wat vind jij van de expositie?
Kruis er minimaal 3 aan.
LE
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AL
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Je kunt op verschillende manieren over
deze expositie denken. Neem eerst
10 minuten de tijd om de expositie
te bekijken.

Over kunst heeft bijna iedereen een
mening.

HEE

DENKEN OVER KUNST

In de STUDIO van Fabrique des Lumières
zijn hedendaagse videocreaties te zien.
Neem de tijd om ze te bekijken. Wat denk
jij? Zijn deze creaties geïnspireerd door
de kunstwerken die in de HAL te zien zijn,
of juist niet? Geef 2 argumenten.

JOUW OORDEEL

saai
fantasieloos
lelijk
niet origineel
deed mij weinig
waardeloos
B




































spannend
fantasierijk
mooi
origineel
ontroerend
waardevol

Welke ruimte in de expositie vind je
het meest bijzonder? Kruis aan!
 hal
 studio
 paviljoen  spiegelruimte
 cilinder

vreemd

Stel je voor dat jíj een videoclip zou
mogen opnemen bij deze expositie.
Wat voor muziek zou je uitkiezen?
................................................................

WIST JE DAT...

... Robert Rauschenberg ooit een beroemd
kunstwerk maakte door een tekening van
een andere kunstenaar uit te gummen?

