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Van Gogh, Vincent
De sterrennacht

Schilderij (73 x 92 cm) – olieverf op doek – 1889
Nodig: papier

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

3. 3-2-1

y

y

Aan welke 3 woorden denk je meteen bij dit kunstwerk? Schrijf

Herhaal 3-2-1 nu je nieuwe informatie hebt over dit schilderij.

dit in tweetallen op.
y

Welke 2 vragen komen als eerste in jullie op? Schrijf dit op.

4. BRIDGE
y

De leerkracht schrijft een aantal vragen op.

Welke verschillen zijn er tussen de eerste keer 3-2-1 en de
keer na de informatie?


y

Bedenk 1 vergelijking startend met ‘Deze sterrennacht is als…’

De leerkracht schrijft de vragen die de tweede keer gekozen zijn
naast de eerste lijst.

2. SEE
y

Kijk langzaam in slingerbewegingen wat je tegenkomt.

5. WHAT IF..?

y

Wat zie je?

y

y

Wat lijkt er te bewegen in dit schilderij? Hoe heeft Vincent van
Gogh dit proberen te laten zien, denk je?

y

Wat valt je op aan de manier van schilderen?

Vincent van Gogh (1853-1890) is geboren in het dorpje Zundert in
Noord-Brabant, vlakbij de Belgische grens. Hij wordt tegenwoordig gezien als één van de grote schilders van de 19e eeuw, maar
tijdens zijn leven werd er waarschijnlijk maar één schilderij van hem
verkocht. Hij schilderde ongeveer 800 schilderijen.
Vanaf 1888 heeft Van Gogh meerdere stukken geschilderd die op
‘De sterrennacht’ lijken. Dit werk is gemaakt vanuit zijn kamer in
het ziekenhuis, waar Van Gogh tijdelijk verbleef omdat hij tijdens
een psychose zijn eigen oor afsneed.
Ook al werd ‘De Sterrennacht’ later één van zijn bekendste werken, Van Gogh was zelf niet zo blij was met het resultaat. Dat is
opvallend. Wetenschappers ontdekten door ‘De Sterrennacht’ te
digitaliseren, dat Van Gogh heel nauwkeurig turbulente stroming
wist vast te leggen. Dat gaat over de verplaatsing van lucht en is
wetenschappelijk nog altijd niet compleet te verklaren is. Hierdoor
lijkt het alsof het schilderij constant in beweging is.

Wat als dit schilderij zou stinken?

