Kunstuur in de klas
Cultuur van het moderne
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
De eerste helft van de 20ste eeuw kent veel
ellende: de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse
griepepidemie, de grote crisis en ondanks, of
eigenlijk juist vanwege die ellende hopen
mensen op betere tijden. Ze zijn er van
overtuigd dat er een nieuwe tijd zal
aanbreken. Een groep vooruitstrevende
kunstenaars wil deze nieuwe, betere
samenleving vormgeven. Kunstenaars zoals
de Nederlander Piet Mondriaan of de Rus
Kasimir Malevich. Weg met de verstikkende
tradities, leve de vooruitgang! Dit is het begin
van de moderne kunst.
Vakgebied
Kunst, CKV
Kernbegrippen
Abstract - modern - avant garde –
suprematisme - kubisme - futurisme
Examenprogramma
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma Kunst algemeen voor
havo/vwo:
- Domein A (vaardigheden, receptie en
reflectie)
- Domein C (onderwerp Cultuur van het
moderne)

Kijkvragen
1 Wanneer ontstaat de moderne kunst?
A Rond 1700
B Rond 1880
C Rond 1950

(Een Engelsman in Moskou, 1914,
Collectie Stedelijk Museum Amsterdam)

2a Wat is vooral opvallend in dit werk van
Malevich? (zie afbeelding hierboven)
b Hoe noemt Malevich zijn totaal abstracte
kunst?
3 Tot welke kunststroming wordt de kunst van
Piet Mondriaan gerekend?
A De Stijl
B Het Futurisme
C Het Kubisme
4 Welke kleuren gebruikte Mondriaan later
vooral in zijn kunst?
Verdiepingsvraag

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Kunstuur in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog
meer videoclips over kunstenaars en
kunststromingen, zoals ‘De stijl’.
Antwoorden
1 B 2a De absurditeit, het is totaal niet logisch
en hij gebruikt taal. 2b Suprematisme 3 A, 4
wit, zwart, rood, geel, blauw. 5 Gerrit Rietveld.

Bron: Deze video is een bewerking van het
programma Kunstuur van AVRO/TROS. De
video is mede mogelijk gemaakt door NTR,
AVRO en ARTtube.

(Collectie Centraal Museum)

5 Welke andere beroemde Nederlandse
kunstenaar hoort bij dezelfde groep
kunstenaars als Mondriaan en werd beroemd
om deze stoel?
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