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KUNST-PRIK-BORD
Uitleg online 19/01/2020:
https://drive.google.com/file/d/10fSUom
YW1kCBypYNGDBqJtogPvTaE3f/view?usp=sharing
Hieronder vind je uitspraken van kunstenaars. Met elk van die uitspraken kan
je kunstwerken associëren, en dit op heel vrije wijze.
Zet daarom je curator-bril op je neus, ga rondsnuffelen, kijk en ‘LISTEN TO
YOUR EYES’ (Luister naar je ogen. – Maurizio Nannucci). Een zin waar een
schijnbare tegenstelling in besloten ligt maar die uitnodigt om te kijken en te
vertrouwen op dat wat je ziet
Naast elke uitspraak vind je een link die je kan aanklikken en die je naar een
‘Jamboard’ van Google leidt. Breng hier afbeeldingen, tekst, commentaar,
eigen getekende associaties in onder aan de hand van de tools die je links
naast het Jamboard ziet. (Vergeet niet de naam van de kunstenaar en de titel
van het werk bij te voegen !) Bezoek de ‘jamboards’ regelmatig opnieuw en
bediscussieer elkaars keuzes, reageer … Maak er een levend forum van.
Ook wij komen eens langswandelen, af en toe om de hoek loeren om een
eigen spoor na te laten.
Bart & Anne

PORTRAIT OF OUR TIME
https://jamboard.google.com/d/1hqSkjA0jM7SvX5b_dE9kNFVzdG1f7pzHzfQ4hc2qLc/edit?usp=sharing
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https://jamboard.google.com/d/1jQM5D8L1BQDsvy66CskdWICuA_rU0HZpLIIzFQeRvg/edit?usp=sharing

To

LIVE D I E
and

https://jamboard.google.com/d/1lZB4cUGU69G5LJ0_jm8eZtREkTV9NwJCS99L0nCATI/edit?usp=sharing

EEN VERLANGEN NAAR TROOST…
https://jamboard.google.com/d/11sTSPFaWofzxakyS9TMq91NdafPC_kzny_Ka8Evt9OA/edit?
usp=sharing

A MORE BEAUTIFUL WORLD
https://jamboard.google.com/d/14xafYuVCPBm5nCluJoXQEj8lGirNjNm8IuQDL4PPI2E/edit?u
sp=sharing

‘A THING OF BEAUTY IS A JOY FOR EVER’ – John Keats
https://jamboard.google.com/d/1T2TvupZoUbxxNpwdNalVctVSVZ9quYPeYt4dfsCAMU/edit?usp=sharing

‘GOD IS IN THE DETAILS’ - Mies van der Rohe
of: ‘De waarheid van het verhaal zit in de details’ - Paul Auster

https://jamboard.google.com/d/12NwRmyRLImifBny7jswSK2McBWhDaNdUuxA2vIoqY68/ed
it?usp=sharing

‘Een lijn is een punt die uit wandelen gaat ’

- Paul Klee

https://jamboard.google.com/d/1IDFoFjD6ktAoo9uOwtnHyS6lQLFy0uuOjoSWm7nQLc/edit?usp=sharing

‘Alle dingen, GROOT en klein’
https://jamboard.google.com/d/1LTFjF1fWBnjDVS2dRa3SY5QrEeT2A_K365NNNznsVI/edit?usp=sharing

‘Wat zo in doorsnee lelijk genoemd wordt, kan in de
kunst een grote schoonheid krijgen.’ - Auguste Rodin
https://jamboard.google.com/d/1EK-lDhAxbBkDc89zBtmYw53ta3LZLBJp7jdGAcr4es/edit?usp=sharing

‘Kunst begint waar nabootsing eindigt’. - Oscar Wilde
https://jamboard.google.com/d/1q3gkOwuvarRqgaL2SEewfwAYhWokY_er_0PNxCFfXzg/edit
?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/15Ah5lRVauPke5pvxdUZ3__qRewFSaT581AFDsLchaM/edit?usp=sharing
‘Listen to Your Eyes’ in Museum Voorlinden is een feest voor het oog. Naar aanleiding van zijn
tachtigste verjaardag heeft Joop van Caldenborgh, eigenaar van het museum en één van Nederlands
grootste kunstverzamelaars, zijn favoriete werken bij elkaar gebracht.
Listen to Your Eyes gaat over vrij associëren, verhalen vertellen, de cyclus van het leven, maar
bovenal over het plezier van het kijken. De collectietentoonstelling bestaat uit een verzameling
werken die je raken en fascineren door esthetiek, verhaal of ambacht. De selectie van de ruim veertig
werken wordt niet chronologisch gepresenteerd, maar nodigt je uit om te kijken, te vergelijken, te
ontdekken en je eigen verhaal te creëren. https://www.voorlinden.nl/tentoonstelling/listen-to-youreyes/?gclid=CjwKCAiAxeX_BRASEiwAc1QdkSNapa5kupTSLMmv1EdqHJnj6b21N2GlDlQxO96FfcAQU1VPt2q4gxoCR9kQAvD_
BwE

‘Een paar sokken is niet minder geschikt om een
schilderij mee te maken dan hout, linnen, olieverf en
terpentijn.’ - Robert Rauschenberg
https://jamboard.google.com/d/1ahghkUCkzVrq9bH4KPB7i70FfyZ__1O7iOAvOAREV7o/edit
?usp=sharing

‘In

der Beschränkung zeigt sich erst der Meister’

(‘In de beperking toont zich de meester’) – Johann Wolfgang von Goethe
https://jamboard.google.com/d/1XTvy1gjNsXlCpVVtOSW1jIMD0r_efbE0a2nv7ekkIIg/edit?usp=sha
ring

- Robert Venturi
(Of:

Het mag best ‘wat meer’ zijn.)

https://jamboard.google.com/d/1xusd3RWaR_IpnQwRZ7IqKBXoeFn8cb1LqLnaNIwm_E/edit?usp=sharing

‘Schoonheid is de ontmoeting van een naaimachine en een paraplu

op een ontleedtafel.’ – Comte de
Lautréamont, ‘De zangen van Maldoror’

https://jamboard.google.com/d/1QC2U1NJgdeG0VEnD0HITVzyHp1fOIWio8x6gj0cLMA/edit?usp=sharing

Het is met kunstwerken als met mensen:
ze kunnen de grootste gebreken hebben
en toch innemend zijn.’

- Ludwig Börne (De schoonheid van imperfectie)

https://jamboard.google.com/d/10qtwjCal6vPaiq6kdZBDzUatEEBcxt3fP2jZuMfYrU/edit?usp=sharing

‘Kunst maakt duidelijk wat de essentie van het leven is.’
– Arthur Schopenhauer

https://jamboard.google.com/d/19obXMBTHpnI_W0d51xxS8esEYICC19mqhxFifyUqI0/edit?usp=sharing

‘LOGICA brengt je van A naar B, maar
VERBEELDING brengt je overal.’ – Albert Einstein
https://jamboard.google.com/d/19XSvy5J__Jf0nlnlkzQY0dgqAxqQJCZP2uDMT0UO48/edit?usp=sharing

‘What you see is What you see.
- Frank Stella

https://jamboard.google.com/d/171essN_ltRfp2dH2dEfNYRAlbed74jI1BR4AVYuv3xc/edit?us
p=sharing

