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Biënnale Gelderland
in de klas
Wat leuk dat jullie met de klas op bezoek komen bij Biënnale
Gelderland 2019! De museumdocent neemt jullie mee op
ontdekkingstocht langs een selectie kunstwerken.
Wil je ook in de klas aan de slag met Biënnale Gelderland? Dat kan!
We helpen je daar graag mee. Je vindt hier achtergrondinformatie
over de kunstwerken die de klas gaat zien, filmpjes van deelnemende
kunstenaars en leuke verwerkingsopdrachten voor in het klaslokaal.

VEEL PLEZIER!

Over Biënnale
Gelderland
Biënnale Gelderland biedt een podium voor hedendaagse beeldende
kunst in en uit Gelderland. In 2019 vindt de elfde editie plaats.

HET THEMA van editie 2019 is Seelenwanderung en gaat in op de

relatie tussen mens en natuur. Heerst de mens over de natuur of de
natuur over de mens? De tentoonstelling gaat over natuur als spiegel
van de ziel, over de nietigheid van de mens en over de bedreigingen
van de natuur.

IN ARNHEM hebben 16 kunstenaars de opdracht gekregen om speciaal

nieuw werk te maken voor in de openbare ruimte. Deze zijn te zien op
verschillende plekken langs de Jansbeek. Deze beek ontspringt op
Landgoed Zijpendaal en stroomt via de Arnhemse binnenstad de Rijn in.
Nadat de beek jarenlang ondergronds heeft gestroomd, is deze in 2017
weer op verschillende plekken in de stad bovengronds teruggekeerd.
IN NIJMEGEN in Museum Het Valkhof is bestaand werk van de deelnemende
kunstenaars te zien. Hier staat mijmering en verlangen naar rust en
vrijheid in de natuur centraal.
Zie www.biennalegelderland.nl voor meer informatie over de biënnale.

Kom in de stemming!
GESPREKSVRAGEN VOOR IN DE KLAS VOORDAT JULLIE OP BEZOEK KOMEN:

-

De TITEL van de tentoonstelling is het Duitse woord
Seelenwanderung. Letterlijk vertaald betekent dat
zielsverhuizing of zielsverdwaling. Wat zou dat betekenen denk
jij? Je kan er ook een tekening bij maken!

-

Het THEMA van de tentoonstelling is NATUUR. Wat is natuur
volgens jou? Kan een stad ook natuur zijn? Houd jij van de
natuur? Wat is jouw lievelingsplek in de natuur?

Films
Speciaal voor de tentoonstelling zijn korte films gemaakt waarin
je vijf kunstenaars aan het werk ziet. Deze zijn niet speciaal voor
kinderen gemaakt, maar wel geschikt om gezamenlijk te kijken in het
klaslokaal, voor of juist na jullie bezoek.

TIP: het kunstwerk van Gijs Verhoofstad is in onderdeel van de

interactieve rondleiding in Arnhem.

De films vind je op www.vimeo.com/plaatsmaken of klik op de naam:

GIJS VERHOOFSTAD
GERDA TEN THIJE
GIJS FRIELING
ERIK MATTIJSSEN
SEET VAN HOUT

Na je bezoek
Om na het bezoek nog even in de stemming te blijven is er bij de
kunstwerken die onderdeel zijn van de interactieve rondleiding in
Arnhem een DENKOPDRACHT en een DOE-OPDRACHT ontwikkeld.
De denkopdracht is een (filosofische) hersenkraker waar je in de klas
over na kunt denken en met elkaar over in gesprek kunt gaan. De doeopdracht is een verwerkingsopdracht waarbij de kinderen zelf actief
aan de slag gaan, geinspireerd op het werk van de kunstenaar.

KOM TERUG EN DOE DE SPEURTOCHT
Tijdens de interactieve rondleiding zijn niet alle kunstwerken
behandeld. Na afloop hebben alle kinderen een speurtocht
meegekregen. Hierin zijn opdrachten te vinden die gemaakt zijn door
Doutsen, kinderdirecteur van Museum Arnhem. De kinderen kunnen
hiermee zelf op ontdekkingstocht langs alle kunstwerken van Biënnale
Gelderland, samen met hun familie of vrienden.

Erik Odijk
ACHTERGRONDINFORMATIE

Naast de Waalse kerk plaatste Erik een schuilhuisje. Het biedt naast
beschutting tegen regen en wind ook onderdak aan een reusachtige
tekening van een roesje, een roze nachtuiltje, een zeldzame
kleurstelling van deze nachtvlinder. De combinatie van huisje en
vlinder wordt een troostplaats voor ontheemden, zowel in fysieke als
in geestelijke zin.

DENK

Het werk ziet de kunstenaar zelf als een schuilplaats en troostplek.
Weet jij wat schuilen is? Heb jij weleens behoefte aan een
schuilplaats of troostplek? Wat is dan een goede plek?

DOE

Zoek op internet een mooie afbeelding van een nachtvlindertje en maak
er op een groot papier een tekening van. Bestudeer alle details en
zorg ervoor dat deze goed zichtbaar zijn! Wat zou de beste plek zijn
voor jouw tekening?

Gijs Verhoofstad
ACHTERGRONDINFORMATIE

Gijs maakte een installatie in een bestaand mobiel gebouw. Er groeit
mos tegen de muren. Binnen kan de bezoeker kijken naar een projectie
van de zon. Via een verbinding met een telescoop is het mogelijk om de
vuurstormen te zien op de planeet, die wij vanaf aarde slechts kunnen
ervaren als een verblindende bol. Het werk wordt een soort kapel
waarin je zowel op micro- als op macroniveau het leven op aarde kunt
ervaren.
DENK
Gijs vindt het belangrijk dat er plekken zijn waar je kunt nadenken
en waar je de rust hebt om goed te ervaren waar je bent. Daarom heeft
hij zijn kapel gemaakt. Bekijk met elkaar de video waarin je ziet hoe
hij het gemaakt heeft. Bespreek na afloop met elkaar wat je zag en wat
opviel.
DOE
Maak zelf mos, op school of thuis! Verzamel mos en zoek een mooie
steen, waar je je mos op gaat laten groeien. Giet 1 kop yoghurt in
een blender. Voeg een handvol van je mosstukken toe. Mix het een paar
seconden met de blender, maar niet te lang! Wrijf daarna het mosmengsel over je steen en zet het in de schaduw. Na een tijdje verandert je
mengseltje in echt mos en groeit het verder en verder!

Isolde Venrooy
ACHTERGRONDINFORMATIE

In samenwerking met omwonenden van de Jansbeek is door Isolde een
route ontwikkeld met felgele keramische objecten. Hierop zijn
aanwijzingen aangebracht die van het wandelen een duidelijke
ervaring maken. Bijvoorbeeld: ‘Draai langzaam vier rondjes’. Met
deze aanwijzingen wordt bijgedragen aan een groter bewustzijn van de
omgeving waarin we ons begeven.

DENK

Wandelen laat je nadenken en geeft rust. Kunstenares Isolde Venrooy
maakt van wandelen een kunstwerk door langs de wandelroute gele
objecten te plaatsen. Wandel jij vaak? Vind je wandelen leuk of juist
niet? Welke ideeën heb jij om een wandeling leuker te maken?

DOE

Maak met elkaar een wandeling a la Isolde Venrooy rond de school.
Bedenk van tevoren met elkaar de ‘kijkgereedschappen’: opdrachtjes
die helpen met kijken en ervaren tijdens de wandeling. Voorbeeldjes
zijn ‘loop langzaam’, ‘beweeg als een boom en voel de wind om je heen’
en ‘wandel hand in hand’. Terug op school? Bespreek met elkaar de
opgedane inzichten!

Rob Sweere
ACHTERGRONDINFORMATIE

Rob fotografeerde in de binnenstad het onkruid waar niemand oog voor
heeft. Het schiet omhoog tussen tegels, woekert ongevraagd op tegen
gevels. Door er een kleine witte studio omheen te bouwen, worden de
plantjes geisoleerd van hun omgeving. De schoonheid van onkruid werd
vastgelegd met de camera en wordt vervolgens in de presentatie weer
teruggegeven aan de stad. Langs de route hangen de foto’s, als echte
glossybeelden.

DENK

Eigenlijk zijn de plantjes die Rob Sweere heeft gefotografeerd
onkruid. Vind je dat woord passen bij de plantjes? En zo niet, welk
(fantasie)woord kan jij voor de plantjes bedenken?

DOE

Boek de fotografieworkshop! Zie voor alle informatie de volgende
pagina.

SPECIAAL AANBOD: BOEK DE FOTOGRAFIEWORKSHOP!
Ontdek de binnenstad van Arnhem, de omgeving rond Museum Het Valkhof
of rond je eigen school door het oog van een camera. Wat zie jij
als je écht goed om je heen kijkt? Onder leiding van fotograaf Niek
Michel gaan de leerlingen, gewapend met een camera, op zoek naar
dingen die je meestal over het hoofd ziet. Ze laten zich hierbij
inspireren door het werk van kunstenaar Rob Sweere. Hij maakt
levensgrote foto’s van kleine plantjes tussen de straatstenen. Aan
het eind maken de leerlingen een print van hun foto.
o
o
o
o

De kosten voor een fotografieworkshop bedragen:
€ 250,- in Arnhem
€ 220,- in Nijmegen (excl. museumticket)
De workshop duurt 1,5 uur.
De groep bestaat uit maximaal 25 leerlingen.

Interesse? Stuur een e-mail naar info @ museumarnhem.nl
o
o
o
o
o

Vermeld in de mail de volgende informatie:
Locatie: Arnhem/Nijmegen/in de klas
Naam school, telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon
Voorkeur voor datum en tijdstip
Aantal leerlingen, leeftijd en niveau leerlingen
Eventueel aanvullende informatie en/of speciale wensen

