
 
TITEL Vernuftig vindingrijk 
Leerjaar PO groep 7 en 8 
Type les Een voorbereidende les in aansluiting op de tentoonstelling ‘We Are Never Ever 

Ever Getting Back Together’ bij TETEM. 
Lesduur 45 minuten 
Omschrijving 
van de les 

Een voorbereidende les waarbij de kinderen op verkennende, spelende en 
makende manier leren over RCE en Mediakunst, ter voorbereiding op de 
tentoonstelling ‘We Are Never Ever Ever Getting Back Together’, die te zien is bij 
TETEM. 
 
Wat kan je doen bij RCE? Wat is Mediakunst? Wie zijn iii en wat maken zij? 
 
De kinderen bekijken en bespreken RCE, kunstenaarscollectief iii en hoe creatieve 
ideeën kunst worden. 
De kinderen onderzoeken wat Mediakunst is, wat kunstenaarscollectief iii maakt 
met mediakunst en hoe het is om zelf een kunstwerk te bedenken.  
De kinderen leren over kunstenaarscollectief iii en schetsen hun idee voor een 
kunstwerk naar aanleiding van het werk van een kunstenaar. 
 
De kinderen maken kennis met de relatie tussen kunst en creatief denken 
(samenleven, waarden en normen).  
De kinderen maken kennis met het gebruik van brainstormen om to 
De kinderen werken met reflectie op het eigen idee en concept en dat van anderen 
waaronder dat van kunstenaars (reflecteren). 
 

Onderwerpen Kunst, Kunstenaarscollectief iii, technologie, muziek, creatief denken 
Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (kunstbeschouwing en brainstormen) 
Leerinhoud  
Kerndoel 37 De kinderen krijgen inzicht in de relatie tussen kunst en creatief denken en welke 

invloed brainstormen hierop kan hebben (Samenleven, waarden en normen). 
Kerndoel 54 De kinderen bespreken hoe je beelden en concepten kan gebruiken om gevoelens 

en ervaringen uit te drukken en om te communiceren (Beeldende vorming).  
Kerndoel 55 De kinderen bespreken het werk van kunstcollectief iii. De kinderen geven hun 

mening over het werk van de kunstenaars en over hun eigen product (Reflecteren) 
 
 

Uitvoering  
Lesplanning Totaal: 45 minuten  

Inleiding: 10 minuten  
Opdracht 1: 20 minuten  
Opdracht 2: 5 minuten  
Vervolg oriëntatie: 5 minuten 
Reflectie: 5 minuten  

Voorbereiding Bestudeer de inhoud van de les hieronder beschreven.  
 
Zet de volgende technische materialen klaar:  
 • Digibord voor presentatie  
  
Zet de volgende materialen klaar:  
• A4 schetspapier.  
• Kleurpotloden  

Inleiding / 
Oriëntatie  
 

Start de presentatie ‘Vernuftig vindingrijk	VL (presentatie)’  
  
Toon afbeelding: 1  
Vertel: We gaan een tentoonstelling bezoeken bij Roombeek Cultuurpark. 
Roombeek Cultuurpark bestaat uit drie locaties die samen workshops en lessen 
over kunst organiseren voor kinderen en volwassenen. Dat gebeurt bij 
Rijksmuseum Twenthe, Museum Twentse Welle en TETEM. 



Rijksmuseum Twenthe gaat voornamelijk over kunst uit de middeleeuwen en 
museum Twentse Welle is een doe- museum en gaat over de geschiedenis van 
Twente tot nu.  
Wij gaan naar TETEM. 
Vraag: Wie kent TETEM? Wie is er wel eens geweest? Wat weet je over TETEM? 
 
Vertel: TETEM maakt tentoonstellingen. Mediakunst is erg belangrijk in de 
tentoonstellingen. In tentoonstellingen zie je de nieuwste ontwikkelingen binnen de 
mediakunst. De kunstenaars die hun werkt tonen, combineren kunst vaak met 
technologie, wetenschap, design, games en film. 
Vraag: Wat is Mediakunst? 
Antwoord: Geluids-, video- en computerkunst, dus ook installaties (wordt bij 
TETEM uitgelegd) en videowerken die vertoond kunnen worden door projectie, of 
op een beeldscherm. 
 
Vertel: We gaan bij TETEM de expositie bekijken van het Haagse 
kunstenaarscollectief iii. Dat staat voor Instrument Inventors Initiative. Deze groep 
kunstenaars onderzoekt wat er gebeurt als je geluid, beeld, de ruimte en het 
lichaam allemaal gebruikt in kunstwerken voor tentoonstellingen en live 
performances. In elk kunstwerk wordt een vraag onderzocht. Als je geluid nu eens 
met een potlood op papier zou kunnen tekenen? Als een muziekinstrument nu 
eens letterlijk zou kunnen versmelten met het lichaam van de kunstenaar? Als 
luidsprekers nu eens als zelfstandige wezens door de kamer zouden kunnen 
bewegen?  
 
Vertel: In deze les verklappen we niet wat je gaat zien en onderzoeken bij TETEM. 
Maar we bekijken wel wat eerder gerealiseerde projecten van iii. 
 
Toon afbeelding 2: 
Vraag:  

• Wat zie je? 
• Wat denk je dat de rijdende luidsprekers kunnen?  
• Zou het echt werken? 

Vertel: Volgens de kunstenaar (Matteo Marangoni) is dit een ‘robot opera-ballet’. 
Hij heeft van luidsprekers robots gemaakt. Ze kunnen door de ruimte rijden en op 
en neer bewegen. Ze maken geluiden die weerkaatsen op de muren en het 
plafond. Op die manier bespelen de robots de ruimte of kamer alsof het een 
muziek instrument is. Dus door het laten weerkaatsen van de geluiden in de 
ruimte. De robots onderzoeken of je verschillende geluiden kunt maken met de 
ruimte. Bijvoorbeeld, klinken de geluiden anders als het plafond heel hoog is, of als 
de robot dicht bij een muur of hoek staat. 
De bezoeker kunnen tussen de robots doorlopen en staan dus midden in de 
geluiden. Als bezoeker kan je meeluisteren en dus ook mee-onderzoeken. 
 
Twee andere kunstenaars stelden zichzelf de vraag:  
Hoe zal het eruit zien als je geluid nu eens met een potlood op papier zou kunnen 
tekenen?  
Vraag: Wie heeft er een idee hoe je dat kan maken of hoe dat eruit ziet? 
 
Vertel: De uitkomst is waarschijnlijk anders dan jullie dachten. De kunstenaars 
Dewi de Vree en Jeroen Uyttendaele maakten: ”Ground”. Dit is een audiovisuele 
voorstelling met grafiettekeningen. Audiovisueel betekent dat je het kan beluisteren 
én bekijken. Grafiet is de grijze stift die in je potlood zit en waarmee je tekent. 
Grafiet is een geleider van elektriciteit. De kunstenaars hebben een opstelling 
gemaakt, waarbij de grafiettekeningen worden gebruikt als een contoleerbare 
interface voor verschillende elektronische instrumenten. 
We bekijken hoe ze dit doen. 
 
 
 



Toon afbeelding 3: Bekijk en beluister het filmfragment. 
 
Vertel: Aan het begin vertelde ik dat de kunstenaars van iii verschillende vragen 
onderzoeken in hun kunstwerken. We hebben bekeken wat ze maakten naar 
aanleiding van de vraag: Als luidsprekers nu eens als zelfstandige wezens door de 
kamer zouden kunnen bewegen? En we hebben bekeken wat ze maakten naar 
aanleiding van de vraag: Als je geluid nu eens met een potlood op papier zou 
kunnen tekenen? 
 
Er was nog een vraag waar een kunstenaar onderzoek naar heeft gedaan:  
Als een muziekinstrument nu eens letterlijk zou kunnen versmelten met het 
lichaam van de kunstenaar? 
 
Hier gaan jullie over nadenken. 
 

Opdracht 1 Hoe ziet het eruit als een muziekinstrument nu eens letterlijk zou kunnen 
versmelten met het lichaam van de kunstenaar? Wat zou er dan gebeuren? 
 
Je gaat hier over nadenken in groepjes van twee. Je schrijft je ideeën op en 
overlegt met elkaar. Daarna kies je een idee uit en maakt hier samen een schets 
van. Dus je maakt een snelle en simpele tekening over je idee. Je mag er ook bij 
schrijven. 
 
Daarna presenteert ieder groepje kort zijn idee. 
 

Opdracht 2 Als je aan de beurt bent, laat je je schets aan de klas zien. Vertel kort wat je 
bedacht hebt en hoe het werkt. 
 

Vervolg 
oriëntatie 

We bekijken en bespreken kort wat de kunstenaar Wen Chin Fu met dit idee heeft 
gedaan. 
 
Toon afbeelding 4  
Vraag:  

• Wat gebeurt hier? 
• Maakt de kunstenaar echt muziek?  
• Zou het echt werken? 

Vertel: We zien een foto van een life performance. Dat betekent dat je het 
kunstwerk in actie ziet terwijl de kunstenaar het demonstreert.  
Een echte gitaar bestaat uit een lichaam, meestal van hout, waar de snaren op 
gespannen zijn. De kunstenaar heeft het lichaam van de gitaar vervangen door 
haar eigen lichaam. Ze heeft de snaren als het ware op zichzelf gespannen. Als de 
kunstenaars de spieren in haar lichaam aanspant, worden de snaren ook 
gespannen. Zo kun je verschillende tonen of geluiden uit de snaren halen. Dit 
betekent dat bij elke beweging die ze maakt, ze een ander geluid of muziek maakt. 
In het houten kistje op de grond zit de techniek om het geluid te versterken, zodat 
iedereen in de ruimte het goed kan horen. 
 
Vraag: Wat maakt deze live performance extra mooi? 
Antwoord: Er zijn verschillende lampen op haar gericht. Hierdoor ontstaan er 
mooie schaduwen op de muur. 
In deze performance wordt dus gewerkt met het lichaam, de ruimte, geluid en licht. 
 

Reflectie 
 

Vragen: 
• Welk idee in de klas was heel bijzonder? 
• Welk idee in de klas zou echt kunnen? 
• Welk idee in de klas leek erg op het idee van de kunstenaar? 
• Wat is Mediakunst? 
• Wat gaan we bij TETEM bekijken? 

 


