
 

 
 

ZIE DE MENS  
- 

KIJKWIJZER  
–  

HAVO/VWO BOVENBOUW 
 
 

Welkom in Museum de Fundatie bij de tentoonstelling ‘ZIE DE MENS’ 
-  100 jaar, 100 gezichten. Het uitgangspunt voor de tentoonstelling is 
het idee dat juist honderd jaar geleden, in het decennium tussen 
1910 en 1920, het artistieke mensbeeld radicaal veranderde. Binnen 
de kunst werd de fotografie belangrijker, en tegelijkertijd bereikte de 
abstractie zijn grote doorbraak. De mensfiguur werd op allerlei 
manieren vervormd of met nieuwe vormen en betekenissen 
‘geladen’, variërend van ‘abstractie’ en ‘symboliek’ tot ‘idealisme’ en 
‘roem’. 
De tentoonstelling draait uiteindelijk vooral om de vraag hoe de 
kunstenaars er de afgelopen eeuw in zijn geslaagd via de schijnbaar 
eenvoudige, overzichtelijke vorm van het portret de rijkdom en de 
complexiteit van de moderne wereld op te roepen. 
 
De tentoonstelling bevindt zich op de begane grond en op de eerste 
verdieping.  
 
Kijk even rustig rond en neem de tijd om naar het werk te kijken. 
Vorm tweetallen voor het maken van deze kijkwijzer en zorg dat je 
een telefoon bij je hebt! 
 
Veel plezier. 
 
We gaan van start! 
 



 

 
 
Begane grond 
 
1920 – Constantin Brancusi 
 

   
 
1909/1910- Muse endormie   1920 - Le nouveau – né   
 
 

De veranderingen in het begin van de vorige eeuw hadden grote 
gevolgen voor het artistieke mensbeeld. Het oeuvre van Constantin 
Brancusi brengt dit mooi in beeld. Hij maakte Muse endormie, een 
liggend hoofd waarin alle trekken van een gezicht nog onmiskenbaar 
terug te vinden zijn.  
 
Constantin Brancusi wilde de essentie van de wereld vangen.  
Op welke wijze is hij daarin geslaagd? Kijk hierbij naar de elementaire 
vorm van de sculptuur, waar doet deze vorm je aan denken? Waar 
staat deze vorm symbool voor? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Gedurende de tentoonstelling kom je deze elementaire vorm 
meerdere malen tegen. Schrijf hieronder bij welke kunstwerken je de 
vorm terugziet. 

 



 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

De beelden van Brancusi worden nog steeds beschouwd als het 
nulpunt, het nieuwe startpunt van het portretgenre. De objectieve 
weergave van het subject lijkt niet langer het belangrijkste doel van 
een portret. De persoonlijke visie van de kunstenaar op het model, 
daar draaide het allemaal om. 
 
2009 – Rineke Dijkstra  
 

 
2009 - I see a woman crying 
 
 

In deze video-installatie zien we, over drie schermen verdeeld, negen 
Liverpoolse schoolkinderen, gekleed in grijze trui, een witte blouse en 
een knalrode, in het oog springende stropdas. 
 
Kijk een stukje van de video. Waar zijn de schoolkinderen en waar 
gaat het gesprek over? 

 

 



 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wat valt je op aan de manier waarop het gesprek plaats vindt? Licht 
je antwoord toe. Let daarbij eens op wat de meisjes benoemen in de 
video. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Het werk van Rineke Dijkstra heeft een meta-benadering (kunst die 
reflecteert op de voorwaarden van kunst en artistieke creatie). 
Welke boodschap geeft Dijkstra in haar werk mee aan de 
toeschouwer? Denk daarbij aan hoe jij zelf naar kunst kijkt en de 
manier waarop de schoolkinderen praten. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

 
2015 – Richard Prince 
 

 
2015 – Untitled (portrait) 
 
 

Camilla is een Deens model en heeft een Instagram-account.  
Op haar account plaatst ze foto’s uit haar privé situatie en  foto’s 
vanuit haar modellen carrière.  (Leerlingen kunnen haar account 
opzoeken: je ziet hier vele gezichten. Er lijken wel 200 Camilla’s te 
bestaan: Stoer, kwetsbaar, lief, sexy). 
 
Beschrijf wat je ziet.  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe is volgens jullie dit werk tot stand gekomen? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 
Het werk van Richard Prince is omstreden vanwege copyright. Van 
wie is dit werk volgens jou? Licht je antwoord toe. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prince heeft het beeld dat Camilla van zichzelf openbaar heeft 
gemaakt, toegeëigend en er zijn kunst van gemaakt – zonder Camilla 
hier in te betrekken. Heb jij een Instagram-account? Zou jij het erg 
vinden om jezelf zo terug te zien tijdens een tentoonstelling? Wat is 
het verschil tussen het online delen van je foto met iedereen en het 
tentoonstellen van je foto in een museum? Ga hierover met elkaar in 
gesprek.  Schrijf in het kort jullie mening/conclusie op. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1e Verdieping 
 
1953 - Francis Bacon 
 
 

Geef een beschrijving van de voorstelling.   1953 – Sphinx 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Geef een korte beschrijving van de vormgeving (kleur, schilderwijze, 
compositie etc.). 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Er is een tegenstelling voelbaar in het werk.  Denk daarbij aan de titel 
en je beschrijving van de voorstelling. Wat is jullie interpretatie van 
het schilderij? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 
 
1963 – Marcel Duchamp 
 

 
1963 – Autoportrait de profil 
 
 
 

Marcel Duchamp was een Frans kunstenaar, de eerste die een 
alledaags voorwerp presenteerde als een kunstwerk (een 
readymade). Dit was een mijlpaal voor de hedendaagse kunst en 
Duchamp riep hiermee vragen op over de aard en functie van kunst. 
Onnavolgbaarheid was voor Duchamp zowel een artistieke strategie 
als een levensdoel. Zijn oeuvre was van grote invloed op latere 
ontwikkelingen in de moderne kunst. 
 
Op welke wijze is deze onnavolgbaarheid zichtbaar in het zelfportret 
van Duchamp? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
  



 

 
Tot slot! 
 
Maak een vlog over je museumbezoek en kies een kunstwerk uit de 
tentoonstelling ‘ZIE DE MENS’.. Je bent toeschouwer van het werk 
dat je uitkiest maar wordt ook onderdeel van het werk (denk aan het 
werk van Rineke Dijkstra).  
 
Neem in je vlog mee waar je bent (Museum de Fundatie te Zwolle), 
bij welke tentoonstelling je bent (ZIE DE MENS) en voor welk 
kunstwerk je hebt gekozen (naam, jaartal) en waarom! Beschrijf wat 
je ziet (denk daarbij naast voorstelling en vormgeving aan 
abstractie/symboliek etc.), wat je er aan fascineert of juist helemaal 
niet. 
Wat is jou visie op de mens van de afgelopen honderd jaar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hopen dat je met veel plezier gewerkt hebt aan deze kijkwijzer en 
je vlog!  
Tot ziens in Museum de Fundatie te Zwolle! 


