
  
 
Kunstuur in de klas 
Met de mantel der 
schoonheid 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Kunst kan mooie dingen laten zien. Maar kan 
“mooie” kunst ook beladen of nare 
onderwerpen bespreekbaar maken? De foto’s 
van Henk Wildschut tonen de hutten van 
vluchtelingen in Calais, of tuintjes in 
vluchtelingenkampen in Pakistan. Marlene 
Dumas maakt portretten van misdadigers. 
Het werk van Maartje Korstanje lijkt op 
enorme dode insecten. De Designpolitie geeft 
in het project ‘Gorilla’ via grappige 
beeldcolumns zijn visie op actueel beladen 
thema’s. 
 
Vakgebied 
Beeldende vakken, CKV 
 
Kernbegrippen 
Fotografie, maatschappelijk, beeldvorming, 
vergankelijkheid, actueel, beladen 
 
Examenprogramma 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma van Havo, domein A 
(vaktheorie): 
- subdomein A1 (beschrijven, onderzoeken, 
interpreteren) 
- subdomein A2 (beschouwen) 
Thema context: Schoonheid 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Kunstuur in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog 
meer video’s over kunstenaars en 
kunststromingen, zoals: ‘De gevolgen van 
plastic afval’. 
 
Antwoorden 
1 B 2 A 3 Vergankelijkheid 4 Dat je weer even 
anders naar het nieuws kijkt. 5 Eigen 
invulling. 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Wat wil Henk Wildschut met zijn foto’s laten 
zien? 
A De ellende waarin vluchtelingen leven 
B De huiselijkheid die vluchtelingenkampen ook 
kennen 
C De kundigheid waarmee de vluchtelingen hun 
tenten maken 
 
2 Waar speelt Marlene Dumas eigenlijk mee in 
haar portretten van misdadigers? 
A Met de beeldvorming rondom deze mannen 
B Met hun uiterlijke kenmerken 
C Met abstractie en werkelijkheid 
 
3 Waar ziet kunstenares Maartje Korstanje de 
schoonheid wel van in en toont ze met haar 
werk? 
 

 
 
4 Wat wil de Designpolitie met Gorilla bereiken? 
 
Verdiepingsvraag 
5 Welk affiche van Gorilla dat je in de video zag, 
vind je het meest sprekend/ pakkend? Licht je 
antwoord toe. 
 
Bron: Deze video is een bewerking van het 
programma Kunstuur van AVRO/TROS. De video 
is mede mogelijk gemaakt door NTR, AVRO en 
ARTtube. 
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