VerderKijken
DoorDenken

63

B7

Scheltens&Abbenes

Baluster #4

Foto (100 × 75 cm) – barietpapier – 2010
Nodig: papier

ROUTINE: I USED TO THINK... NOW I THINK...
1. 5x2

deze foto uit komt. Het kunstwerk moet een dure porseleinen vaas

y

Kijk 30 seconden stil naar de foto.

voorstellen. Het lijkt Delftsblauw… Maar het is een vaas gemaakt

y

Schrijf 5 dingen op die je ziet.

van sportbekers! Deze vaas is in een kamer met geborduurde doe-

y

Kijk nog eens 30 seconden stil.

ken gezet om de weerspiegeling van de sportbekers te gebruiken.

y

Schrijf nu 5 andere dingen op.

Zo kon er op de bekers een porseleinen patroon gemaakt worden.

y	
Wat heb je opgeschreven? Als je hetzelfde hebt zet je er een
krul voor.
Bij het bespreken maakt de leerkracht een lijst met dubbele ant-

Als je heel goed kijkt zie je ook de weerspiegeling van het foto
toestel in het midden, onderaan.
Dit kunstwerk behoort tot de collectie van Museum Jan Cunen.

woorden.

2. MENING
y

Zou je deze foto thuis op willen hangen? Leg uit waarom.

y

Zou je de vaas op de foto willen hebben?

4. I USED TO THINK...
y	
Is door deze informatie je mening over dit kunstwerk veranderd? Wat is er hetzelfde/anders?

5. STEP INSIDE
Scheltens&Abbenes is een Nederlands duo bestaande uit fotograaf

y	
Speel in tweetallen dat je Scheltens&Abbenes bent. Hou

Maurice Scheltens (1972) en beeldend kunstenaar Liesbeth Abbenes

zou je mensen rvan proberen te overtuigen om deze foto te

(1970). Samen maken zij werk in opdracht voor modebedrijven en
-tijdschriften, en maken ze verfijnde fotografiestillevens.

kopen? Schrijf dit op.
y

Wie wil dit aan de klas laten horen?

Een belangrijk deel van het werkproces vindt plaats in de foto
studio. Met veel precisie en handwerk maken ze een setting. In hun
werk onderzoeken ze de mogelijkheden van fotografie om illusies te
creëren. Zo hebben ze een foto gemaakt die eruit ziet als een boeket
bloemen. In werkelijkheid zijn het uitgeknipte foto’s van bloemen die
precies zo zijn neergezet dat dit niet meer goed te zien is.

3. THINK
y

Bij deze foto is er ook een illusie. Hoe zou er hier een illusie
gecreeërd kunnen zijn, denk je?

Scheltens en Abbenes creëren van waardeloze materialen en objecten foto’s die er mooi uitzien. Zo ook in de serie ‘Baluster’, waar

www.arttube.nl/nl/video/Museum_Jan_Cunen/Scheltens_Abbenes

