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van Beirendonck, Walter
Shut your eyes to see

Mode – Accessoire (fotograaf: Jeroen Snijders) – autumn/winter 2013
Nodig: post-its

ROUTINE: COMPASS POINTS

1. EXCITEMENTS

4. MENING

y

y	
Zou behalve op de catwalk iemand dit sieraad dragen, denk je?

Kijk 30 seconden stil naar de foto.

y	
Wat zouden mensen leuk kunnen vinden aan dit sieraad? Be-

y

Hoe zou jij je denk je voelen als je het zou dragen?

spreek het in je groepje en schrijf voor jezelf je antwoord op.

5. SUGGESTIONS
2. WORRIES
y	
Wat zou lastig kunnen zijn bij dit idee? Bespreek het in je

y	
Heb je suggesties om dit sieraad meer draagbaar te laten zijn?
Bespreek het in je groepje.

groepje en schrijf voor jezelf je antwoord op.
De leerkracht houdt onder de lijsten ‘Leuk’ en ‘Lastig’ nu (als brug)
Bij het bespreken houdt de leerkracht een lijst bij met ‘Leuk’ voor
vraag 1 (links op het papier), en ‘Lastig’ voor vraag 2 (rechts op het
papier).

3. NEEDS
y	
Wat zou je nog moeten weten om dit kunstwerk goed te
kunnen begrijpen?

Walter van Beirendonck (1957) is een modeontwerper uit België.
Hij staat bekend om zijn kleurgebruik, aparte manieren van
materiaalgebruik en onverwachte vormen. Onderwerpen als liefde
en vriendschap komen vaak terug in zijn werk. Ook thema’s als
honger en oorlog komen terug. Aan deze vervelende thema’s weet
de ontwerper altijd een positieve draai te geven, want hij gelooft
in verandering. Van Beirendonck speelt graag spelletjes met taal.
Dit doet hij bijvoorbeeld in prints en breisels.
Deze foto komt uit de collectie ‘Shut your eyes to see’ (‘Sluit je
ogen om te zien’). Deze collectie is geïnspireerd door glitter en
glamrock van de jaren ’70. Er werden accessoires gebruikt van
Anonyme Jewel. Op de foto is er één te zien die doet denken aan
de lippen van de zanger van de rockband de Rolling Stones, Mick
Jagger. Op de lippen zijn kraaltjes gezet.

een lijst bij van de suggesties.

