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Mattijssen, Erik
Home

Tekening (62 x 66 cm) – potlood, pastel, gouache – 2012
Nodig: post-its

ROUTINE: STEP INSIDE

1. SEE

3. STEP INSIDE – INTERVIEW

y

Kijk 1 minuut stil naar het kunstwerk.

y

y

Wat zie je?

y

y

Welke kleuren zie je?

Wat voor vragen zou je de man willen stellen? Schrijf er 3 op.
Stel in tweetallen elkaar de vragen om de beurt. De ander

probeert zo goed mogelijk antwoord te geven.

y

Wie willen voor de klas hun interview laten horen?

Erik Mattijssen (1957) wordt ook wel een van de meest kleurrijke

4. BEGINNING

tekenaars van Nederland genoemd. Hij maakt tekeningen van

y

interieurs en stillevens in potlood, pastelkrijt en gouache. Mattijs-

	denk je, hierna kunnen gebeuren? Schrijf dit in een paar

sen maakt veel foto’s die hij als inspiratiebron gebruikt voor zijn

Als dit schilderij het begin van een verhaal is, wat zou er,
steekwoorden op.

werken op papier. Hij stelt zijn beelden samen door veel dingen
uit de werkelijkheid te combineren tot een nieuw beeld waarin ook

5. END

kabouters, hangende ezels en andere fantasieschepsels in zijn

y

wereld wonen.

En als dit schilderij het einde van een verhaal is, wat zou er
misschien hiervoor gebeurd kunnen zijn? Schrijf dit in een
paar steekwoorden op. Vertel in je groepje je verhaal.

Veel van de tekeningen zijn levensgroot. Het perspectief dat
Mattijssen gebruikt klopt niet altijd. Schaduwen ontbreken
soms en kleuren zijn onnatuurlijk fel geschilderd.
Dit kunstwerk behoort tot de collectie van basisschool De Polderhof.

De leerkracht schrijft bij de volgende vragen de ideeën op onder
de kopjes ‘Man’, ‘Schapen’ en ‘Huis’.

2. STEP INSIDE – CARE
y

Wat zou denk je belangrijk kunnen zijn voor de man?

y

En wat voor de schapen?

y

En wat zou misschien belangrijk kunnen zijn voor het huis?

y

Wat als ik zou zeggen dat de titel van het schilderij ‘Home’ is?
Dat is Engels voor ‘thuis’.

