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Kelley, Mike

Deodorized Central Mass with Satellites

Installatie (afmetingen variabel) – o.a. pluchen speelgoed, frames, touw – 1991-1999

ROUTINE: SEE–THINK–WONDER
1. SEE
y

Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.

Het kunstwerk is gemaakt in 1991. Tot 1999 kwamen er af en toe

y

Bedenk 5 dingen die je ziet. Schrijf dit op.

nieuwe knuffels bij.

y

Kijk nog eens 30 seconden stil.

y

Bedenk nu 5 andere dingen. Schrijf dit op.

y	
Wat heb je bedacht? Als je hetzelfde hebt zet je er een krul

4. STEP INSIDE
y

voor.
De leerkracht schrijft dit op.

Stel je voor dat je een knuffel bent die in het kunstwerk hangt.

Hoe zou jij je voelen? Leg uit waarom.

5. MENING
y


Wat vind je van het kunstwerk? Bijvoorbeeld mooi/grappig/

2. THINK

lelijk/vreemd/… Begin met ‘Ik vind dit kunstwerk…’ Kun je ook

y

uitleggen Waarom je dat vindt?

Waar denk je aan als je deze installatie ziet?

De leerkracht schrijft dit op.
y

Hoe denk je dat het gemaakt zou kunnen zijn?

3. WONDER
y

Wat zou je de kunstenaar nog willen vragen? Schrijf of teken je

vraag.

Mike Kelley (1954-2012) was een Amerikaanse kunstenaar. Hij heeft
veel verschillende soorten kunst gemaakt zoals schilderijen, sculpturen, installaties, performances, muziek, video en foto’s.
In zijn kunst heeft Kelley vaak knuffelbeesten gebruikt. Zo heeft
hij een fotowerk gemaakt met 8 portretten naast elkaar. Op 7 portretten zijn knuffels te zien en één portret is een foto van Kelley zelf
(titel: ‘Ahh… Youth!’, ‘Ahh... Jeugd!’).
De kunstenaar raakte bekend met zijn werk van samengebonden
knuffels. Dit doet hem denken aan zijn eigen jeugdherinneringen
van toen hij klein was. De knuffels zijn op kleur bij elkaar gebonden
tot grote vormen. Het kunstwerk doet je ook denken aan je eigen
knuffels en herinneringen die je daarbij hebt.

