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Wannabe on

Schilderij (260 x 190 cm) – olieverf op doek – 2010

ROUTINE: SEE–THINK–WONDER
1. SEE

gaat dit schilderij over durven, moed hebben en dat er dan van

y

Kijk langzaam in slingerbewegingen wat je tegenkomt.

alles mogelijk is. Dus ook leren piano spelen, wat je in het midden

y

Wat zie je?

van het schilderij ziet, op de ribbenkast van het bruine figuur dat
ligt. Iedereen, de dierfiguren, de armen en handen en vingers raken

De leerkracht schrijft dit op.

verward boven het toetsenbord. Zelfs een soort Teletubbie kun je
in de kluwen van vormen, kleuren en onderdelen vinden. Moed en

2. THINK

durf: daarom groeit er op het bruine hoofd een ander hoofd, de NO

y

wordt On, het is Aan met de persoon waar je verliefd op bent…’

Waar doet het schilderij je aan denken?

De leerkracht schrijft de ideeën op.
y

Dit kunstwerk behoort tot de collectie van Museum Jan Cunen.

Waarom denk je dat al deze figuren samen op het schilderij
zouden kunnen staan?

5. HEADLINES
y

3. WONDER
y

zeggen... Wat vind jij eng wat je wel graag zou durven?

Wat zou je de kunstenaar nog willen vragen?


4. HEADLINES
y

‘Nee’ zeggen tegen iets waar je eigenlijk ‘Ja’ tegen zou willen


Wat zou een goede titel voor dit schilderij kunnen zijn?


De leerkracht schrijft een aantal titels op.

David Bade (1970) is een kunstenaar die op Curaçao geboren is.
Hij maakt beelden en grote, kleurrijke schilderijen waarop mensen,
dieren en fantasiewezens staan. Op de kunstwerken zijn heel veel
dingen te zien die samen een verhaal lijken te vertellen. Ze zijn
grappig maar zetten je ook aan het denken.
Bade zegt over dit schilderij: ‘Rechts op het schilderij zie je een
bruin figuur dat ligt. Op zijn gezicht staat NO. Omgekeerd is dat
ON. We zeggen vaak NO-NEE tegen van alles. Ik ook, en ik zou wel
eens Wannabe ON willen zeggen. Eigenlijk het tegenovergestelde,
dus YES of AAN! Je wilt ‘Ja’ zijn of zeggen maar het is vaak ‘Nee’
in het echt met allerlei dingen en vragen. Van iets niet lusten tot
allerlei dingen in het leven die je eng vindt of niet durft. Eigenlijk

http://www.arttube.nl/nl/video/Museum_Jan_Cunen/David_Bade

