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Wildschut, Henk

Calais, France, February 2009

Foto (120 x 95 cm) – 2009
Nodig: papier

ROUTINE: THINK–PUZZLE–EXPLORE
1. 5x2

schoonheid van die kleurige hutjes in dat dichte bos. Door niet de

y

Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.

personen zelf te fotograferen, maar te kijken naar hun behuizing en

y

Schrijf 5 details op die je ziet.

de schoonheid daarvan, laat Wildschut de menselijke kant van de

y

Kijk nog een keer 30 seconden stil.

vluchtelingen zien. Deze serie foto’s noemt hij ‘Shelter’. Het woord

y

Schrijf nu 5 andere details op die je ziet.

‘shelter’ betekent schuilplaats.

y	
Wat heb je opgeschreven? Vergelijk dit met een ander. Als je
hetzelfde hebt zet je er een krul voor.

Dit kunstwerk behoort tot de collectie van Museum Jan Cunen.

Bij het bespreken schrijft de leerkracht een aantal details op.

5. I USED TO THINK...
2. THINK
y

Wat denk je nu al te kunnen weten van dit kunstwerk?

y	
Kijk nog eens goed naar de foto. Denk terug aan de ideeën die
je eerder had over het kunstwerk. Ben je anders gaan denken
over de foto nu je deze informatie weet? Waar denk je hetzelf-

3. PUZZLE
y

De leerkracht schrijft de vragen op.
y

Waar zou de foto gemaakt kunnen zijn, denk je?

y

Waar denk je dat deze hut voor gebruikt zou kunnen worden?

4. EXPLORE
y	
Wat als ik zou zeggen dat Wildschut deze foto in Calais,
Frankrijk heeft gemaakt?
y

de/anders over? Schrijf dit op.

Wat vraag je je af als je naar dit kunstwerk kijkt?

Hoe zouden we antwoord kunnen vinden op de vragen?

In 2001 kwam Wildschut (1967) voor het eerst in Calais, NoordFrankrijk omdat hij in de krant een artikel las over een opvang
centrum waar veel illegale immigranten verbleven. Wildschut ging
in 2005 terug en ontdekte een stukje bos, tussen een villawijk en
een fabrieksterrein waar veel primitieve, tijdelijke hutten stonden.
Hier verbleven immigranten uit landen als Irak, India en Somalië.
Wildschut was verontwaardigd over deze omstandigheden
zo dichtbij huis. Tegelijkertijd was hij onder de indruk van de

www.arttube.nl/nl/video/Museum_Jan_Cunen/Henk_Wildschut

