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Matisse, Henri

De parkiet en de zeemeermin

Knipsel (337 x 768,5 cm) – gouache op papier, papier, doek – 1952

ROUTINE: EXPLANATION GAME
1. NAME

4. STEP INSIDE

y

Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.

y

y

Welke kleuren zie je?

De leerkracht schrijft deze op.
y

Wat denk je dat de zeemeermin in de tuin aan het doen zou

kunnen zijn?

5. MENING
y


Als jij een kunstwerk net als dit zou maken, wat zou je dan

y


Wat vind je van het kunstwerk? Bijvoorbeeld mooi/grappig/

Waar zou dit kunstwerk van gemaakt kunnen zijn, denk je?

laten zien in jouw tuin?

2. EXPLAIN & REASON

lelijk/ vreemd/… Begin met ‘Ik vind dit kunstwerk…’ Kun je ook

y

uitleggen waarom je dat vindt?

Wat zou het misschien kunnen zijn? Wat zie je dat je dat zegt?

De leerkracht schrijft het idee op.
www.arttube.nl/nl/video/Stedelijk/Kids_Art_Matisse

3. ALTERNATIVE

www.arttube.nl/nl/video/Stedelijk/Matisse_kinderboek

y

www.arttube.nl/nl/video/Stedelijk/Matisse_oase

Wat zou het nog meer kunnen zijn denk je?


De leerkracht vult de lijst met ideeën aan.

Henri Matisse (1869–1954) was een Franse kunstschilder en beeldhouwer. La perruche et la sirène (De parkiet en de zeemeermin)
is een van de belangrijkste knipsels van Matisse. Hij maakte dit
kunstwerk door vormen te knippen uit papier dat in één kleur was
geverfd. Voor alles, behalve het knippen in papier, moest hij hulp
krijgen. Matisse knipte vormen met één oog op de muur. Van de
vloer tot het plafond kwamen daar allerlei losse kleurige vormen
op. Matisse werkte er net zo lang aan tot de kleuren en vormen
mooi bij elkaar stonden.
Op dit werk zijn bladeren en granaatappels te zien. Ook zijn er twee
vormen die maar één keer voorkomen: links een parkiet en rechts
een zeemeermin. Daar is het kunstwerk naar vernoemd. De lege
stukken rond de figuren zijn erg belangrijk. Matisse maakte dit enorm
grote knipsel toen hij thuis moest blijven na een grote operatie.
Daarom zei Matisse over dit werk; ‘Ik zie het als een kleine tuin die me
omringt, waar ik kan lopen... Er zijn bladeren, vruchten, een vogel.’

