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N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.

Recensie Beeldende kunst

Kunstopdracht:
maak een
object dat je
haat
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8 maart 2021
Leestijd 1 minuut

Maak een vrolijk ontwerp voor de

apocalyps. Deze opdracht kregen

leerlingen van het Rietveld Lyceum

in Doetinchem. Ze kozen een leeg

kantoorpand en plaatsten daar

plastic met wat bloemen bij elkaar in

de vorm van een kerstboom. Al dat

afval met de bloemen bij elkaar: het

ziet er reuze gezellig uit, ook al is de

achterliggende boodschap uiteraard

een geheel andere.

Het is een van de vele voorbeelden

die gegeven worden in Wicked Arts
Assigments. Wie zich bezighoudt

met lesgeven in creatieve vakken kent het idee vast: je geeft een opdracht
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die heel simpel lijkt, maar de meer creatieve scholier of student kan er

uitstekend mee uit de voeten. In het boekWicked Arts Assignments werden

bijna honderd kunstopdrachten verzameld, die vanuit verschillende

kunstdisciplines zijn ingevuld. Sommigen maakten een video, anderen de

muziek die goed past bij elektrische auto’s wanneer ze aan komen rijden.

Het probleem – als je al van een probleem kan spreken – is dat ze weinig

geluid maken, en zo eigenlijk auto’s zonder eigen geluid zijn.

Er staan goeie opdrachten tussen, die ook uitstekend zelf zijn uit te voeren,

zoals ‘Make an artwork whose production budget is exactly € 6’, ‘Create a

New Species’ of ‘Change the Fairy Tale’. Voor wie dat laatste wel ziet zitten

om te doen: de opdracht is om een bekend sprookje dusdanig te veranderen

en aan te passen aan deze tijd dat je een verrassende afloop krijgt. Het hier

opgenomen resultaat is van een student die duidelijk vond dat Sneeuwwitje

toe was aan een metamorfose. En voor de knappe handwerker: nieuwe

diersoorten kunnen afschrikwekkend en toch aaibaar zijn.

De handigste en voor iedereen haalbare opdracht is ‘Anger Control’. De

opdracht luidt: gebruik afval om iets te maken dat je kwaad maakt, film

vervolgens wat je met het woede-object doet... Ik heb al een idee in mijn

hoofd.

Toef Jaeger
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