
Kunstcritici

Dit kan ik al!
■ Ik leerde al meningen afleiden uit een tekst.

Feit of mening

• is echt gebeurd, is waar;
•  kun je bewijzen of controleren 

(betrouwbare bron);
• kun je niet veranderen;
• is objectief.

Voorbeelden:

België heeft tien provincies.
Wij hebben vijf zintuigen.

•  is hoe je over iets of iemand denkt, 
wat je van iets of iemand vindt;

•  kun je niet controleren (bron is niet 
betrouwbaar);

• verschilt van persoon tot persoon;
• is subjectief;
•  begint vaak met: ik denk of ik vind, 

volgens mij, ze zeggen dat …
•  je kunt argumenten gebruiken om je 

mening te onderbouwen.

Voorbeelden:

Ik vind basketbal een leuke sport.
Dit is een heel lekkere cake.

feit
mening

Titels lezen

■ Duid de titels aan van de twee krantenartikels die jij gaat lezen.

 9 000 vlinders sterven in kunstwerk van Damien Hirst
 Woede om controversiële nazidans cheerleaders
  Australische supermarkt staat toch open voor 
kunstproject met 11 000 naakte mensen
Lam Gods van Milo Rau: petitie tegen naaktscène

 Beruchte graffitikunstenaar Banksy doet het weer!
 Heisa over Brusselse rapper

meerdere antwoorden mogelijk
■ Schrijf bij elke titel drie woorden waaraan jij denkt als je de titel leest.

Tekst nummer: : 

Tekst nummer: : 

1

Schrijf bij elke titel drie woorden waaraan jij denkt als je de titel leest.

meerdere antwoorden mogelijk

meerdere antwoorden mogelijk

LES
5
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Controversiële kunst

	■ Vul het schema aan voor de twee teksten die jij gelezen hebt.

TEKST 1 meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Over welke kunstenaar 
of uitvoerder wordt er 
iets gezegd?

 

WAAR vind je het 
kunstwerk?

 

HOE herken je het 
kunstwerk? Wat is er 
bijzonder?

 

 

 

WAT is de bron van de 
tekst?

 

VAN WIE lees je een 
mening? 

 

 

 

WAT is die mening?  

 

 

 

 

2

11

Damien Hirst

Museum Tate Modern in Londen

Levende vlinders fladderen rond in een installatie.

Elke dag sterven gemiddeld 60 vlinders.

Het Laatste Nieuws

de dierenbescherming

Dit is een massaslachting die niets met kunst te maken heeft, 

enkel voor het vermaak van de kunstenaar.
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TEKST 2 meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Over welke kunstenaar 
of uitvoerder wordt er 
iets gezegd?

WAAR vind je het 
kunstwerk?

HOE herken je het 
kunstwerk? Wat is er 
bijzonder?

WAT is de bron van de 
tekst?

VAN WIE lees je een 
mening? 

WAT is die mening?

Op zoek naar een mening

■ Schrijf een korte samenvatting over de meningen in elke tekst.
■ Wie is positief of negatief over welk kunstwerk en waarom?

TEKST 1

TEKST  2

een cheerleaderteam

in een Mexicaanse stad (Guadalajara)

Jongens en meisjes dansen in militaire uniformen

met hakenkruizen en brengen een Hitlergroet.

Metronieuws.nl

De organisator van het evenement (Enrique Casas)

De dans is een kunstvorm en kunst kan ongemakkelijk zijn.

3

meerdere antwoorden mogelijk, bv . De dierenbescherming heeft kritiek op het kunstwerk

‘In and out of love’ van Damien Hirst, omdat in deze installatie elke dag zestig vlinders

sterven.

De Mexicanen zijn boos over een nazidans waarbij jongens en meisjes met hakenkruizen

dansen. De organisator van het evenement vindt echter dat kunst ongemakkelijk mag

zijn om naar te kijken.
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Mijn eigen mening

	■ Ga jij akkoord met deze meningen? Waarom wel of niet?

TEKST 1

 

 

 

 

TEKST 2

 

 

 

 

Figuurlijk taalgebruik

	■ Markeer het figuurlijk taalgebruik in de zinnen.
	■ Herschrijf de zin met je eigen woorden. Twijfel? Zoek de uitdrukking op in een (online) 

woordenboek.

1 Banksy is een voorbeeld van een kunstenaar die graag buiten de lijntjes kleurt.

 

 

2 De Engelse kunstenaar Damien Hirst brak door met een kunstwerk van een haai.

 

 

3  Vele Mexicanen reageren woedend over de nazidans, waardoor de organisator de identiteit 
van de jongeren niet wil prijsgeven.

 

 

4  Regisseur Milo Rau staat open voor debat met de tegenstanders, maar vraagt dat ze de 
voorstelling eerst bekijken.

 

 

4

meerdere antwoorden mogelijk, bv. Ik vind de kritiek van de dierenbescherming terecht, 

omdat vlinders in hun natuurlijke omgeving negen maanden oud worden en in het

kunstwerk slechts een paar uren of dagen leven.

meerdere antwoorden mogelijk, bv. Ik ga niet akkoord met de organisator, omdat ik vind

dat je respect moet hebben voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

5

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Banksy is een kunstenaar die graag verrassend uit de hoek komt, hij wijkt graag af van

de norm.

De kunstenaar Damien Hirst boekte een eerste succes met een kunstwerk van een haai

op sterk water.

Vele Mexicanen reageren woedend over de nazidans, waardoor de organisator de

identiteit van de jongeren niet bekend wil maken.

Regisseur Milo Rau is bereid om het debat aan te gaan / in gesprek te gaan met

de tegenstanders, maar vraagt wel dat ze de voorstelling eerst bekijken.
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde kritisch nadenken over verschillende meningen in een tekst.

• Ik leerde mijn eigen mening verwoorden en beargumenteren.

5  Graffitikunstenaar Banksy heeft zijn oog laten vallen op een doodgewone oude garage in de 
stad Port Talbot in Wales voor zijn nieuwste graffitikunstwerk.

 

 

6  Toen het publiek er lucht van kreeg dat de Brusselse rapper Damso het WK-lied zou zingen, 
was het hek van de dam.

 

 

Hierop let ik. Dit gaat al ...

VOOR HET LEZEN

Ik lees de titel(s) en maak een keuze

TIJDENS HET LEZEN

Ik beantwoord de 5 W-vragen en de H-vraag.

Ik denk na over wat belangrijk is en zoek de sleutelwoorden.

Ik lees en begrijp ook wat er niet letterlijk staat.

Ik stel vragen. Begrijp ik de tekst? Begrijp ik de belangrijke woorden?

NA HET LEZEN

Ik kan vertellen waarover de tekst ging.

Ik kan mijn mening geven over de inhoud en de lay-out van de tekst.

Banksy heeft een doodgewone oude garage gekozen voor zijn nieuwste kunstwerk.

Toen het publiek te weten kwam dat de Brusselse rapper Damso het WK-lied zou

zingen, ontstond er groot protest.
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