
Museumfiche (beeldanalyse)
Opdracht kunstbeschouwing 2A22 - 2023

We nemen volgende selectie van 10 werken uit collecties in Antwerpen als vertrekpunt voor een

beeldanalyse:

Simone MaÉini, De annunciatie (Orsini retabel),lste helft 14de eeuw,
tempera op paneel, beide 23 x 14 cm, KMSK (1nv.257-258), Antwerpen.
Pieter Paul Rubens, De hoeve bij Ltrythagen,1.609, pen, bister en aquarel, 237 x488 mm,
Plantin-MoretuslPrentenkabinet (inv. nr. OT 538, standplaats A.XV.S), Antwerpen.
James McArdell (17rcf 28 * 1765) naar Antoon Van Dyck, De Tijd kartwiel* Cupido,
mez.z,otintin bruine inkt, 500 x352 mm, Prentenkabinet (cat. no lVlA.2), Antwerpen.
James Ensor, De intrige,1890,
olieverf op doek, 90 x 150 cm, KMSK (Inv. 1856), Antwerpen.
Antoine Bourdelle, Héraclès archer,1909, ,

brons, 248 cmhoog, Middelheim (MID.8.027), Antrverpen.
Jacques-Henri Latrigue, Grand Príx de Circuit de Ia Seine,l9l2,
zilverbromide drulq FOMU, Antwerpen.
Jozef Cantré, Er waren twee koningskinderen,ln: Wendingen, 1918,
houtsnede, 228 x2l5 mm, Prentenkabinet (cat. P.783), Antwerpen.
Giacomo Manzu, De lcardinaal, 1938-' 39,
brons, 170 cm hoog, Middelheim (MID.8.039), Antwerpen.
Paul Van Hoeydonck" Vibratie, 1960,
inkt, 213 x275 mm, Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet 8K.MT.14008; standplaats M
8.70.32), Antwerpen.
Marie-Frungoise Plissart en Benoit Peeters, bladzijde wt Droit de regards, 1985,
fotoroman (éditions de Minuit, 144p.),22x30,5 cm, FOMU collectie, Antwerpen.

(Het Prentenkabinet vraagt jullie om een bezoek te boeken op
https://www.museumplantinmoretus.be/nl/leeszaal en aÍm te kondigen aan
Nico.DeBrabander@stad.Antwerpen.be en ian.debruyn@antwemen.be met duidelijke vermelding
van het werk dat je wenst te bekíjken.)

U kiest één werk uit bovenstaande lijst en neemt het als onderwerp voor een beeldanalyse. Het
onderwerp van de opdracht is dus steeds het concreet beeld.
U bestudeert het gekozen werk naar de aandachíspunten zoals vermeld in de museumfiche.
U vult uw bevindingen in onder de betreffende aandachtspunten en maakt daarbij gebruik vao de
voorziene ruimte. Gezien deze ruimte beperkt is dient u zich te beperken tot de meest relevante
informatie. Er wordt van u verwacht dat u alle aandachtspunten van de museumfiche in ogenschouw
neemt en dus op njaminst iets invult.

Het resultaat wordt uiterlijk de eerste les kunstgeschiedenis na de kerstvakantie ingeleverd. U kan
de fiche indienen bij de leraar of mailen naar etiennevandeyck@telenet,be. U kan desgewenst na de
evaluatie uw analyse bijwerken en daarbij eventueel gebruik maken van de begeleiding van de leraar.

Veel succes en plezier!



Museumfiche - Opdracht kunstbeschouwing 2A22-2423

persoonlijke gegevens: nmm, atelier enjaar

algemene gegevens van het gekozen werk (zie opdracht) bewaarplaats:
ÍraÍrm van de kunstenaar
titel van het werk en datering
materieel-technische gegeverc

1. voorstellingsanalyse

Beschrijf de beeldmotieven (wat àe rk)

Interpreteer een onderwerp (wat stelt het voor)

lnterpreteer een thematiek (waar gaat het over)

2. vormanalyse

Bespreek de specifieke kwaliteiten van de hjru het licht, de kleur en het volume (indien van toepassing)

Bespreek de eÍfecten van de ruimte, de beweging en de monumentaliteit (hoe worden deze gesuggereerd)



Bespreek de verhoudingen/vlakverdeling, de constructielijnen en de compositiefiguren

Geefje bevindingen van de beeldcompositie weer in en abstracte schets(en)

3. betekenisanalyse

Geefje persoonlijke lezing (waarom vind jrj het relevant)

Interpreteer de mogelijke boodschap (wat zou de kunstenaar ennee bedoeld kunnen hebben)

Apprecieer de artistieke verdienste (waarom vind je het al dan niet een goed werk)


