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Warhol, Andy
Campbell’s Soup Cans

Schilderij (51 x 41 cm) – acrylverf op doek – 1962

ROUTINE: SEE–THINK–WONDER
1. 5x2

(iemand die kunst verkoopt) in dezelfde straat, zette de echte

y

Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.

soepblikken in de etalage en verkocht ze voor 20 cent.

y

Noem 5 dingen die je ziet.

4. MENING
De leerkracht schrijft dit op.

y


Wat vind je zelf van het idee om van hele normale dingen die je

y


Van welk eten zou jij een kunstwerk willen maken?

iedere dag ziet kunst te maken? Kun je uitleggen waarom?
y

Noem nu 5 andere dingen die je ook nog ziet.

De leerkracht vult de lijst aan.

5. HEADLINES
y

Wat voor titel zou je dit schilderij willen geven?


2. THINK
y

Waarom denk je dat Warhol een soepblik heeft geschilderd?

De leerkracht schrijft een aantal van de titels op.
y

Andy Warhol (1928-1987) was een Amerikaanse kunstenaar.
Dingen die je iedere dag ziet gebruikt hij bij het maken van kunst.
Warhol zocht iets wat hem anders maakte dan andere kunstenaars. Iemand zei dat hij dingen zou moeten schilderen waar hij het
meeste van hield en wat mensen herkennen, zoals een blik soep.
Warhol ging dat doen! Voor zijn eerste grote tentoonstelling schilderde hij Campbell’s-soepblikken. Hij schilderde alle tweeëndertig
soorten soep die er zijn van dit merk.

3. WONDER
y

Waar ben je nog nieuwsgierig naar bij dit schilderij?


y

Wat zouden mensen in 1962, toen dit werk gemaakt is, denk

je gevonden hebben van dit schilderij? Wat als ik zou zeggen
dat mensen er om moesten lachen? Wat als ik zou zeggen dat
mensen er boos van werden?

De soepschilderijen wilde niemand in de stad New York tentoonstellen, maar in Los Angeles wel. Sommige toeschouwers werden
boos, anderen moesten hard lachen. Een andere galeriehouder

Wat als ik zou zeggen dat de titel ‘Campbell’s soepblikken’ is?

Campbell’s is het merk van de soep.

