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Midnight sun

Foto (160 x 240 cm) – Endura Ultra papier – 2013
Nodig: post-its

ROUTINE: HEADLINES

1. 5x2

werk te komen en kan je voor hetzelfde geldbedrag ineens minder

y

Kijk langzaam in slingerbewegingen wat je tegenkomt.

kopen. Het supermoderne huis van de IJslandse fotograaf nooit

y

Schrijf 5 dingen op die je ziet.

werd afgebouwd.

y

Kijk nog eens 30 seconden stil.

y

Schrijf nu 5 andere dingen op.

Dit kunstwerk behoort tot de collectie van De Pont museum.

y	
Wat heb je opgeschreven? Als je hetzelfde hebt zet je er een
krul voor.

4. FILOSOFISCH
De leerkracht maakt een lijst.

y

De man zit alleen. Wanneer zijn mensen graag alleen met hun

gedachten? Wanneer ben jij graag alleen?

y	
Waar doet de foto je aan denken?

5. MENING
De leerkracht schrijft de ideeën op.

y

Zou je nu een andere titel geven aan het werk? Welke titel

zou je nu geven? Schrijf dit op. De post-its worden bij elkaar

2. THINK
y

Waarom zou het licht zo geel kunnen zijn denk je?

y

Waar zou de man misschien aan kunnen denken?

gehangen en besproken.
y

Wat als ik zou zeggen dat de titel ‘Midnight sun’ is? Dat is

Engels voor ‘Middernachtzon’.

3. HEADLINES
y

Wat zou denk je een goede titel kunnen zijn voor deze foto?
Schrijf dit op.

De Engelsman Isaac Julien (1960) is een kunstenaar die installaties en films maakt. Hij maakte zijn eerste films in het begin van
de jaren ’80. Met zijn kunst wil Julien verschillende kunstvormen
samen laten komen zoals film, dans, fotografie, muziek, theater en
sculpturen. Zo wil hij een sterk verhaal vertellen.
Deze foto komt uit Juliens project PLAYTIME. Hij wilde een werk
maken waarmee hij kijkt naar wat hij zelf doet, een kunstwerk
waarin er wordt gekeken naar de kunstwereld waar hij zelf in
zit. Ook kijkt hij met dit werk naar geld. Op deze foto zie je een
IJslandse fotograaf, die al zijn geld kwijtraakte tijdens de financiële
crisis van 2008. Met een financiële crisis is het moeilijker om aan

www.arttube.nl/nl/video/DePont/Isaac_Julien

