, een schilderij van Edvard

Munch.

Het schilderij staat op bladzijde 3, zo groot mogelijk.

1. Begin met de kunstbeschouwing = als je kijkt naar kunst en nadenkt over kunst.
Kijk naar het schilderij en beantwoord de vragen:

o
o
o
o
o
o
o
o

Welke kleuren zie je veel?
Waar denk je dat het is?
Hoe laat zou het zijn?
Vind je het mooi? En waarom?
Welk gevoel geeft het jou?
Waarom zou het ‘de schreeuw’ heten?
Hoeveel ‘mensen’ zie jij?
Vergelijk de ‘hoofdpersoon’ met de achtergrondkleuren,
wat valt jou op?

…………………………………..………………………………….……………………………
………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………..……………………………………………………………….
………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………..………………………………….……………………………

Bij kunstbeschouwing zijn jouw
antwoorden altijd goed, iedereen ziet dingen
op z’n eigen manier met eigen ideeën.

Edvard Munch was een kunstenaar uit Noorwegen.
Op een avond toen de zon onderging liep hij met 2 vrienden langs water.
Dit schilderij is een zelfportret, dus hij heeft zichzelf geschilderd.
Veel mensen denken dat hij zelf schreeuwt, maar dat schijnt niet zo te zijn.
Edvard schrikt juist heel erg en dekt daarom ook zijn oren af.
De omgeving schreeuwt, de natuur schreeuwt!
Het schilderij is expressionistisch, het gevoel is het allerbelangrijkste.
Dat zie je aan dat Edvard zichzelf heel simpel heeft gemaakt.
En aan de kleuren en lijnen, zo heftig, het lijkt niet echt (of op een foto).

hoe zie
je dat bij zijn
neus..?

2. Edvard heeft dit werk wel 5 verschillende keren gemaakt!
Op de volgende bladzijde zie je ze allemaal.
o Welke is het schilderij?
o Welke versie vind jij het mooist?

…………………………………..………………………………….……………………………
…………………………………..………………………………….……………………………

3. Aan de slag! Kies zelf hoe en maak jouw versie van De Schreeuw.

o Maak het precies zoals het nu is (of kies een van de 5 om te maken).
o Maak het zo goed mogelijk na, maar verander de kleuren.
o Maak de hoofdpersoon maar bepaal zelf waar hij is (bos, binnen, op school)

Voor de bovenbouw:
Let goed op de diepte, kijk waar de drie lijnen van de railing van de brug beginnen en eindigen.
Edvard staat vooraan en is het grootst, de vrienden zijn veel kleiner en de bootjes op de achtergrond zijn
heel klein en dus erg in de verte. Let ook op de horizon, het is een golvende lijn.

De eerste versie is in 1893 gemaakt en de laatste in 1910. Daar zit wel 17 jaar tussen!

Gemaakt van paperclips.

Hoe laat je een paprika schrikken?

Deze emoji lijkt er wel
heel erg op!

Zie je hoe het is gemaakt? Met strijkkralen! Knap
toch.

Een glas in lood versie.

De (mogelijke) antwoorden:
Welke kleuren zie je veel?
Ik zie veel oranje en blauw valt ook op.
Er is ook wel wat bruin gebruikt.
Bij de persoon is er veel zwart gebruikt.
Waar denk je dat het is?
Ik zie een soort brug en water en iets wat lijkt op twee bootjes.
Ik weet zeker dat het buiten is en misschien wel bij een soort strand ofzo.
Hoe laat zou het zijn?
Het is of ochtend of avond, want anders zou de lucht wel blauw zijn.
Ik denk dus dat de zon net opkomt of juist bijna ondergaat.
Misschien is het toch wel overdag en is dit hoe hij de lucht wilde maken.
Vind je het mooi? En waarom?
Ik vind de lucht wel erg mooi maar de persoon niet. De mond is zo’n gekke cirkel
en het gezicht vind ik mooier met meer details. Het lijkt ook alsof hij gewoon
ophoudt aan de onderkant, alsof er geen benen zijn.
De lijnen in de lucht en in het water vind ik prachtig, het lijkt alsof het leeft.
Welk gevoel geeft het jou?
Een beetje paniek, de lijnen zijn allemaal wilde bewegingen. En natuurlijk die
open mond en die handen, als ik dat na doe voel ik alsof er paniek is.
Waarom zou het ‘de schreeuw’ heten?
Omdat de hoofdpersoon een schreeuw hoort en dat zie je duidelijk aan hem.
Hij bedekt zijn oren dus het zal een indrukwekkende schreeuw zijn geweest.
Misschien schreeuwt hij zelf ook wel uit schrik, dat weet ik niet zeker.
Hoeveel ‘mensen’ zie jij?
Ik weet al dat er drie zijn, maar op het schilderij vind ik die twee vrienden meer op
twee palen lijken. De hoofdpersoon lijkt dan de enige te zijn.
Vergelijk de ‘hoofdpersoon’ met de achtergrondkleuren, wat valt jou op?
De achtergrond is heel kleurrijk en de hoofdpersoon is helemaal zwart gekleed.

Welke is het schilderij?
Het tweede plaatje is het bekende schilderij De Schreeuw (met olieverf gemaakt.)
Welke versie vind jij het mooist?
Ik vind de vierde het mooiste.
Ongelofelijk dat iemand daar 91 miljoen voor betaald.
Ik vind het mooi dat er andere en lichtere kleuren zijn gebruikt dan bij het
schilderij. Ook vind ik bij de vierde dat de vrienden van Edvard mooier zijn
gemaakt, je ziet echt een man met een hoed op.

