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The physical impossibility of death
in the mind of someone living
Installatie (217 x 542 x 180 cm) – tijgerhaai, sterk water, glas, staal – 1991
Nodig: post-its

ROUTINE: SENTENCE–PHRASE–WORD

1. SEE

5. FILOSOFISCH

y

Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.

y	
Kan een kunstenaar de kunstenaar zijn als hij het werk niet zelf

y

Wat zie je?

heeft gemaakt?

2. SENTENCE
y	
Wat voor gevoel krijg je bij dit kunstwerk? Schrijft dit in 1 zin

Hirst maakt niet al zijn kunstwerken zelf. Hij ziet het bedenken

op een post-it. Begin je zin met “Ik krijg een blij/bang/verdrie-

ervan als het echte creatieve werk. Omdat hij het kunstwerk

tig/… gevoel hierbij omdat ...”

heeft bedacht is hij de kunstenaar. Hirst heeft ook schilderijen
met stippen bedacht. Hij heeft zelf maar vijf van deze schilderijen
gemaakt. Hij vond zijn stippen niet mooi. Iemand anders heeft de

Damien Hirst (1965) is een Engelse kunstenaar.

rest geschilderd.

De haai in dit kunstwerk kostte zo’n € 8.500, het totale werk heeft
meer dan € 70.000 gekost om te maken. De haai is gevangen in
Australië door een visserman die hier opdracht voor had gekregen. Hirst had gevraagd om iets ‘groot genoeg om je op te kunnen
eten’. De haai is uit zijn natuurlijke omgeving gehaald maar doordat
hij op sterk water staat lijkt het nog alsof hij leeft. Dit kunstwerk
onderzoekt onze grootste angsten en de moeilijkheid om deze
goed te kunnen laten zien. Hirst zei: ‘Je probeert om de dood uit de
weg te blijven maar het is zoiets groots dat dat niet kan. Dat is het
enge eraan.’

3. I USED TO THINK...
y	
Is er door deze informatie iets veranderd over wat je bij dit
kunstwerk voelt? Wat is er hetzelfde/anders? De leerkracht
schrijft de ideeën op.

4. WORD
y	
Als je in 1 woord samenvat waar dit kunstwerk over gaat,
welk woord zou je dan kiezen? Schrijf dit op de post-it erbij.
De post-its met de zin en het woord worden opgehangen en
besproken.

www.arttube.nl/nl/video/DePont/ARTclips/Zelf_maken

