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beeldende vakken CSE GL en TL

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 37 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
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Open vragen
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Als in een droom
Op afbeelding 1 zie je een schilderij van de Spaanse kunstenaar Salvador
Dalí uit 1931.
2p

1

Bekijk afbeelding 1.
 Noem twee aspecten van de voorstelling die net echt lijken.

2p

2

Bekijk afbeelding 1.
 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor het schilderij net
echt lijkt. Leg je antwoorden uit.

2p

3

Bekijk afbeelding 1.
Dit schilderij behoort tot het surrealisme.
 Noem twee kenmerken van het surrealisme die je terugziet in het
schilderij.
Naast schilderen, fotografeerde Dalí ook. Hij werkte samen met de
Amerikaanse fotograaf Philippe Halsman.
Op afbeelding 2 zie je een foto uit 1948 die zij samen maakten.

2p

4

Bekijk afbeelding 2.
De foto heeft een dynamisch karakter.
 Noem twee aspecten van de voorstelling die bijdragen aan het
dynamische karakter.

1p

5

Bekijk afbeelding 2.
 Noem een aspect van de vormgeving dat bijdraagt aan het
dynamische karakter. Leg je antwoord uit.
Om de foto op afbeelding 2 te maken waren achtentwintig pogingen
nodig. Vier van deze pogingen zie je op afbeelding 3a t/m 3d.

2p

6

Bekijk afbeelding 2 en 3d.
De foto's op afbeelding 3 werden afgekeurd.
 Bekijk afbeelding 3d en geef twee redenen waarom deze foto werd
afgekeurd.
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2p

7

Bekijk afbeelding 2 en 3a t/m 3d.
Het maken van de foto op afbeelding 2 was lastig.
 Geef twee redenen waarom het lastig was om deze foto te
maken.
De Amerikaanse fotografe Sandy Skoglund maakt foto's met een
surrealistisch karakter. Skoglund bewerkt haar foto's niet.
Op afbeelding 4 zie je een foto die Skoglund maakte in 1980.

2p

8

Bekijk afbeelding 4.
De foto lijkt op de verbeelding van een nare droom.
 Noem twee aspecten van de voorstelling op de foto die je doen
denken aan een nare droom.

1p

9

Bekijk afbeelding 4.
 Noem een aspect van de vormgeving van de foto waardoor een
nare sfeer ontstaat. Leg je antwoord uit.

1p

10

Bekijk afbeelding 4.
De foto op afbeelding 4 is
A een fotomontage.
B geënsceneerd.
C een still.

1p

11

Vergelijk afbeelding 2 en 4.
Beide foto's hebben een surrealistisch karakter.
 Leg uit welk van de twee foto's jij het meest surrealistisch vindt.

Met je hoofd in de wolken
De Argentijnse kunstenaar Tomás Saraceno droomt dat mensen
kunnen leven in de lucht. Om deze droom werkelijkheid te maken
deed hij veel onderzoek. Hij werd geïnspireerd door spinnenwebben.
Op afbeelding 5 zie je een spinnenweb in een glazen bak en een
detail van een web met waterdruppels.
Op afbeelding 6, 7 en 8 zie je In Orbit dat Saraceno in 2015 voor een
museum maakte.
3p

12

Vergelijk afbeelding 5 met afbeelding 6, 7 en 8.
In Orbit heeft kenmerken die je ook ziet bij de spinnenwebben.
 Noem drie kenmerken van In Orbit die overeenkomen met de
spinnenwebben.
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Saraceno deed veel onderzoek voor In Orbit. Zo maakte hij een
maquette van het project. Deze maquette zie je op figuur 1.

figuur 1

2p

13

Bekijk figuur 1 en afbeelding 6, 7 en 8.
 Noem twee aspecten die Saraceno met deze maquette
onderzocht.

1p

14

Bekijk afbeelding 6, 7 en 8.
In Orbit is een
A installatie.
B mobile.
C ready-made.

3p

15

Bekijk afbeelding 6, 7 en 8.
In Orbit lijkt te zweven in de ruimte.
 Leg aan de hand van drie kenmerken van In Orbit uit waardoor
het lijkt te zweven.

2p

16

Bekijk afbeelding 6, 7 en 8.
In Orbit is een kunstwerk waar je ín kunt en waar je van buitenaf
naar kunt kijken. Je ervaart het kunstwerk beide keren anders.
 Beschrijf twee ervaringen die je hebt wanneer je in het kunstwerk
bent.

1p

17

Bekijk afbeelding 6, 7 en 8.
 Beschrijf de ervaring die je hebt wanneer je er van buitenaf naar
kijkt.
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Op afbeelding 9 zie je een verbeelding van het project Cloud City van
Saraceno. Het laat een mogelijkheid zien om te leven in de lucht.
2p

18

Vergelijk afbeelding 6, 7 en 8 met afbeelding 9.
Cloud City vertoont overeenkomsten met In Orbit.
 Noem twee kenmerken van Cloud City die je ook ziet bij In Orbit.

2p

19

Bekijk afbeelding 9.
Cloud City zal nog lang een utopie blijven.
 Noem twee problemen die nog moeten worden opgelost voordat je in
Cloud City kan leven.

Sterrennacht
Op afbeelding 10 zie je De Sterrennacht, een schilderij dat de
Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh schilderde in 1889.
2p

20

Bekijk afbeelding 10.
Van Gogh heeft de sterrenhemel expressief weergegeven.
 Noem twee kenmerken van de hanteringswijze waardoor de
sterrenhemel expressief is.

1p

21

Bekijk afbeelding 10.
 Noem een kenmerk van het kleurgebruik waardoor de sterrenhemel
expressief is.
De Sterrennacht inspireerde in 2014 de Nederlandse kunstenaar Daan
Roosegaarde tot het maken van een fietspad.
Het pad ligt op de plek waar Van Gogh lange tijd woonde en werkte.
Op afbeelding 11 zie je een gedeelte van dit pad.
Op afbeelding 12 en 13 zie je detailfoto's van het pad 's nachts en
overdag.

3p

22

Bekijk afbeelding 10 en 11.
Beide werken verbeelden een sterrenhemel.
 Noem nog drie overeenkomsten tussen De Sterrennacht en het
fietspad.
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Het pad bestaat deels uit glow-in-the-dark steentjes in een laag
beton. Overdag laden deze steentjes energie op door de zon
waardoor ze 's nachts licht geven.

Op figuur 2 zie je een raster met afgeplakte delen dat op het fietspad
wordt gelegd, zodat de steentjes op de juiste plek terechtkomen.
figuur 2

1p

23

Bekijk figuur 2.
Op figuur 2 zie je een raster met daarop een deel van het fietspad.
Het gebruik van het raster kan je vergelijken met het gebruik van een
A gietmal.
B schetsblad.
C sjabloon.

2p

24

Bekijk afbeelding 11 en 12.
Het pad ligt in een landelijke omgeving.
 Noem twee praktische voordelen van het op deze manier
verlichten van het pad.

1p

25

Bekijk afbeelding 11 en 12.
Roosegaarde vindt het belangrijk dat de bezoeker het pad beleeft.
 Leg uit welke beleving je hebt wanneer je 's nachts over het pad
loopt.
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1p

26

Het pad verbindt het verleden met het heden.
 Leg deze bewering uit en betrek in je antwoord (het schilderij van) Van
Gogh en (het pad van) Roosegaarde.

1p

27

Je zou het werk van Roosegaarde zowel een toegepast als een autonoom
kunstwerk kunnen noemen.
 Geef een argument om het een toegepast kunstwerk te noemen.

1p

28

Geef een argument om het een autonoom kunstwerk te noemen.

…en ze leefden nog lang en gelukkig
Sprookjes worden al eeuwenlang verteld. Dit geldt ook voor het sprookje
Assepoester.
Assepoester droomt van een beter leven terwijl zij thuis al het zware
huishoudelijke werk moet doen voor haar boze stiefmoeder en
stiefzussen. Een fee tovert een jurk voor haar om te dragen bij het feest
van de prins. De betovering duurt maar tot middernacht. Vlak voor
middernacht vlucht Assepoester uit het paleis en verliest daarbij één van
haar schoentjes. De prins vindt haar terug door alle meisjes in het land de
verloren schoen te laten passen.

Op afbeelding 14 en 15 zie je het werk Assepoester, gemaakt door de
Portugese kunstenares Joana Vasconcelos in 2007.
Op afbeelding 16 zie je een close-up van de hak.
Het werk is opgebouwd uit pannen en deksels.
2p

29

Bekijk afbeelding 14, 15 en 16.
 Leg aan de hand van twee kenmerken van het werk uit waarmee het
verwijst naar het sprookje Assepoester.

1p

30

Bekijk afbeelding 14, 15 en 16.
Het werk Assepoester heeft een chique uitstraling.
 Noem een kenmerk van het materiaal waardoor de chique uitstraling
ontstaat.
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Op figuur 3 zie je een aantal schetsen die Vasconcelos maakte voor
het kunstwerk.

figuur 3

3p

31

Bekijk figuur 3.
 Noem drie aspecten die Vasconcelos onderzoekt in deze
schetsen.

2p

32

Bekijk afbeelding 15 en 16 en figuur 3.
De pannen en deksels zijn op meerdere manieren geordend.
 Noem twee verschillende manieren waarop de pannen en
deksels zijn geordend.
Vasconcelos wil met haar werk aandacht vragen voor de
verschillende rollen van de vrouw.

2p

33

Bekijk afbeelding 14 en 15.
 Noem een van de rollen van de vrouw waarvoor Vasconcelos met
het werk Assepoester aandacht vraagt. Leg je antwoord uit.
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Op afbeelding 17 en 18 zie je het werk Assepoester dat de Engelse
kunstenaar Banksy maakte in 2015.
Het werk is een onderdeel van het kunstproject Dismaland.
3p

34

Bekijk afbeelding 17.
Er lijkt een ongeluk te zijn gebeurd.
 Leg dit uit aan de hand van drie aspecten van de voorstelling.
Naast de verongelukte koets bevindt zich een groep fotografen met
hun camera's gericht op het ongeluk. Het sprookje lijkt voorbij.

3p

35

Bekijk afbeelding 17 en 18.
Assepoester verschilt van de groep fotografen.
 Noem drie verschillen tussen Assepoester en de groep
fotografen. Betrek zowel Assepoester als de fotografen in je
antwoord.
In 1997 verongelukte de Engelse prinses Diana Spencer met de
auto. De roddelpers achtervolgde de auto en was toen als eerste ter
plaatse om foto's te maken.
Veel mensen zien een gelijkenis tussen dit kunstwerk van Banksy en
het ongeluk van prinses Diana.

1p

36

Bekijk afbeelding 17 en 18.
Met dit kunstwerk geeft Banksy commentaar op de manier waarmee
de roddelpers omgaat met beroemde mensen.
 Leg uit welk commentaar Banksy geeft op de roddelpers.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Op figuur 4 zie je bezoekers die bij het kunstwerk werden
gefotografeerd. De gemaakte foto's kon je kopen bij de uitgang.
De bezoekers zijn gemarkeerd met een cirkel.

figuur 4

1p

37

Bekijk figuur 4.
Met deze foto's geeft Banksy ook commentaar op de toeschouwers.
 Leg uit welk commentaar Banksy geeft op de toeschouwers.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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