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The artist is present

Mode - Accessoire (23 x 21 x 5,5 cm) – aluminium – 1967
Nodig: papier

ROUTINE: EXPLANATION GAME

1. SEE

probleem waar hij toen mee bezig was. Aan het einde van de jaren

y

Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.

’70 maakte Bakker sieraden van onder meer gelamineerde foto’s

y

Wat zie je?

(dan zit er een plastic laagje overheen). Op de foto’s stonden dan
bijvoorbeeld halssieraden van koninginnen.

De leerkracht schrijft dit op.
Dit kunstwerk behoort tot de collectie van het Stedelijk Museum

2. EXPLAIN & REASON
y

De leerkracht schrijft dit op onder het kopje ‘Wat’.
y

’s-Hertogenbosch.

Wat zou het kunnen zijn denk je?

4. MENING
y

Wat voor iemand zou dit sieraad dragen, denk je?

Waar zou het misschien gebruikt voor kunnen worden? Wat

y

Zou je het zelf dragen? Leg uit waarom.

maakt het dat je dat zegt?

y

Hoe denk je dat het sieraad zou kunnen voelen?

De leerkracht schrijft dit op onder het kopje ‘Reden’.

5. STEP INSIDE – DO
y

y

Wat zou het nog meer kunnen zijn, denk je?

Stel dat deze vorm geluid zou kunnen maken, hoe denk je dat
dat zou kunnen klinken?

De leerkracht vult de lijst aan.
http://arttube.nl/nl/video/Boijmans/DP_Gijs_Bakker

3. ALTERNATIVE
y

Wat als ik zou zeggen dat het een sieraad is? Hoe zou je dit
sieraad misschien kunnen dragen?

Gijs Bakker (1942) is een sieraadontwerper en vormgever. Bakker
en zijn vrouw Emmy van Leersum probeerden hun sieraden ook
kunstwerken te laten zijn. Als eersten maakten zij sieraden van
industriële materialen als aluminium. Zij waren veel met vormen
bezig, bijvoorbeeld de overgang van een cirkel naar een vierkant.
Dit collier bestaat uit twee in elkaar geschoven stukken kachelpijp. Het is een zogenaamde ‘readymade’. Dat betekent dat het
gemaakt is van materialen die al bestaan. Ze worden dan op een
andere manier gebruikt dan hoe eigenlijk bedoeld is. Bakker wilde
weten hoe een buis gebogen kan worden zonder te knikken. Het
collier van kachelpijpellebogen was een goede oplossing voor dit

http://www.arttube.nl/nl/video/Stedelijk/Gijs_Emmy

