VerderKijken
DoorDenken

M6

Koons, Jeff
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Balloon dog

Sculptuur (diameter 25 cm, hoogte 11 cm) – ‘metallic porselein’ – 2002
Nodig: papier

ROUTINE: CONNECT–EXTEND–CHALLENGE

1. CONNECT

Dit kunstwerk behoort tot de collectie van het Stedelijk Museum

y

Wat denk je dat je al van dit kunstwerk te weten? Schrijf dit op.

’s-Hertogenbosch.

y

Van welk materiaal zou het gemaakt kunnen zijn?

2. MENING
y

Waarom zou dit kunst zijn, denk je?

y	
Kan iets ‘simpels’ kunst zijn? Kan kunst ook grappig zijn?

3. EXTEND
y	
Waar ben je door deze informatie anders over gaan denken?
Kijk terug naar de eerste ideeën die je had.

Leg uit waarom.

4. CHALLENGE
y	
Wat vraag je je nu nog af? Schrijf dit op. Zijn er nog vragen in je
Jeff Koons (1955) is een Amerikaans beeldend kunstenaar. In het

opgekomen over het idee of iets ’simpels’ ook kunst kan zijn?

werk van Koons worden veel kitscherige elementen verwerkt.
Daardoor heeft zijn werk vaak overeenkomsten met Pop Art.

5. FILOSOFISCH
y	
Als je een kunstwerk van een dier zou maken dat jou voor zou

Zijn eerste werken lieten al meteen zien hoe hij de Pop Art een

moeten stellen, welk dier zou je dan kiezen? Waarom juist dat

eigen invulling gaf. Zo liet hij huishoudelijke artikelen zien die tot

dier?

kunst bestempeld werden, omdat ze in een museum stonden. Dit
soort kunst heet ‘readymades’, omdat het voorwerpen zijn die al
bestaan. Ook liet hij toen opblaasbare konijnen en bloemen zien.
Koons vindt dat ‘Alles kunst is als dat zo wordt gezien’.
Mensen die niet van veranderingen houden in de kunst zien zijn
werk als smakeloos. De kunstenaar zoekt steeds de grens tussen
kunst en kitsch op en laat ons hierover nadenken.
Van de ‘Balloon Dog’ bestaan ook grote versies van zo’n 3,5 meter
hoog. Er zijn vijf van deze grote beelden, ieder in een andere kleur.
De oranje hond is verkocht voor zo’n 53 miljoen euro!
Met zijn serie ‘Celebration’, waar de Balloon Dogs bij horen, viert
Koons de jeugd en het leven. Hij wil mensen blij maken met zijn
creaties.
Het maken van een ‘Ballon Dog’ is technisch moeilijk en kost ontzettend veel tijd. Vooral het vormen en coaten is ingewikkeld.

