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Van Beek, Bas

Basney Beauty and the Beast teaset
Keramiek (theepot: 300 x 90 x 260 cm) – porselein, glazuur – 2013
Materiaal: papier

ROUTINE: 3-2-1 BRIDGE
1. 3-2

na de informatie? De leerkracht schrijft de woorden die de tweede

y

keer gekozen zijn naast de eerste lijst.

Aan welke 3 woorden denk je meteen bij dit kunstwerk? Schrijf
dit in tweetallen op.

Bij het bespreken schrijft de leerkracht een aantal woorden op.

Bas van Beek bekritiseert in zijn werk ook hoe de markt werkt
binnen de designwereld. Zijn serie Rip-Offs bijvoorbeeld bestaat

y

Welke twee vragen komen als eerste in jullie op? Schrijf dit op.

uit afgietsels van bestaande vazen van succesvolle designers die in
felle standaardkleuren zijn geverfd. Deze ‘covers’ verkocht hij voor

2. SEE

95 euro. Dat is maar een klein deel van de prijs van de eigenlijke

y

Kijk nu 30 seconden stil naar het kunstwerk.

vaas. De designers die de vazen hadden hadden gemaakt waren

y

Schrijf in tweetallen 5 details op die je ziet.

hier niet blij mee. Tegelijkertijd verkocht hij felgekleurde afgietsels
van een eenvoudige gieter van de rommelmarkt, ook voor 95 euro.

Je ziet een porseleinen theeservies gemaakt door Bas van Beek

Dit kunstwerk komt uit de collectie van het Stedelijk Museum

(1974). Elk onderdeel is op gelijksoortige manier gedecoreerd met

’s-Hertogenbosch.

drie kleuren glazuur: goudkleurig, paars en wit.
Toen Van Beek in 2010 een bezoek bracht aan Disneyland Hong-

5. FILOSOFISCH

kong raakte hij gefascineerd door de sprookjeswereld van Disney.

y	
Stelling: Ook iets dat je namaakt kan kunst zijn. Bespreek dit

Hij bekeek zijn favoriete Disneyfilms opnieuw. In ‘Alice in Wonder-

in je groepje.

land’, ‘Belle en het Beest’ en ‘Merlijn de Tovenaar’ zag hij levende
theeserviezen met een eigen persoonlijkheid. Dankzij vaklieden in

Bij het bespreken schrijft de leerkracht de ideeën op.

China lukte het Van Beek vervolgens om deze serviezen zelf te
maken. Niet in plastic zoals in Disneyland maar in echt porselein.
Basney was ontstaan. Het servies op de foto komt uit de tekenfilm
‘Belle en het Beest’.
Basney is een grappig maar ook serieus project. Het gaat over de
rol van echt en nep in onze samenleving.

3. 3-2
y

Herhaal 3-2 nu je nieuwe informatie hebt over het servies.

4. BRIDGE
y

Welke verschillen zijn er tussen de eerste keer 3-2 en de keer
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