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Het kwaad is banaal

Schilderij (125,2 x 105,5 x 2,4 cm) – olieverf op doek – 1984
Nodig: papier

ROUTINE: I USED TO THINK...
1. THINK

automatisch behoort tot de onderdrukkers van de mensen met een

y

Waar denk je aan als je dit schilderij ziet? Bespreek dit in

donkere huidskleur. Het kwaad heeft dus een heel gewoon gezicht.

tweetallen. Schrijf zelf je antwoord op.

In sprookjes is het blonde meisje bijna altijd het goede meisje, het
donkere meisje de heks. Dit schilderij wil je hierover na laten denken.

2. SENTENCE
y

Waar denk je dat dit kunstwerk over zou kunnen gaan? Wat zie

Dit kunstwerk behoort tot de collectie van het Van Abbe Museum.

je waardoor je dat denkt? Schrijf dit in een zin op.

4. I USED TO THINK…
Marlene Dumas (1953) is een Zuid-Afrikaanse kunstenares die in

y

Nederland woont en werkt.
Het werk van Dumas gaat vaak over kijken en bekeken worden en

Ben je door deze informatie anders over iets gaan denken?
Wat is hetzelfde/anders?

De leerkracht schrijft de ideeën op.

over hoe dat voor iedereen anders kan zijn. Je ziet allebei hetzelfde
beeld maar krijgt er toch hele andere gedachten bij.

y

Vind je het kunstwerk hierdoor ook anders? Bijvoorbeeld
mooier/minder mooi/belangrijk/vreemd/... Leg uit waarom.

Dumas laat zich vaak inspireren door foto’s uit kranten en tijdschriften die ze verzamelt. Haar schilderijen zijn nooit precies

5. WORD

nageschilderd van de foto’s. Ze gebruikt bijvoorbeeld alleen een

y

detail van de foto of ze gebruikt een ander kleurenpalet. Meestal

Als je in 1 woord moet samenvatten waar dit kunstwerk over
gaat, welk woord zou je dan kiezen? Schrijf dit op.

gebruikt Dumas de kleuren grijs, blauw en rood.
Bij het bespreken schrijft de leerkracht de ideeën op.

3. STEP INSIDE – CARE
y

Wat zou misschien belangrijk kunnen zijn voor deze vrouw?

www.arttube.nl/nl/video/Stedelijk/Marlene_Dumas
www.arttube.nl/nl/video/Stedelijk/WTA_Dumas

De leerkracht schrijft de ideeën op.
y

Wat als ik zeg dat de titel ‘Het kwaad is banaal’ is? ‘Banaal’
betekent dat iets alledaags is, het is zo gewoon dat het saai
wordt.

Bij het zelfportret ‘Het kwaad is banaal’ heeft Dumas zichzelf met
gouden haren en afwezig wegstarende ogen geschilderd. Ze zegt
dat je als blanke in Zuid-Afrika, hoe onschuldig je je ook voelt,

