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DOCENTENINFO

QUEST FOR SOLACE
De expositie GODHEAD – Idols in Times of Crisis onderzoekt de kracht van hedendaagse figuratieve en abstracte
sculptuur als idool. Deze beelden refereren naar de traditie van de religieuze sculptuur, het standbeeld, het
monument, de totem, het amulet en de talisman. In deze docenteninformatie worden de werken van het kunstblad QUEST FOR SOLACE voor leerlingen verder toegelicht. Bij de opdrachten op de achterzijde van het kunstblad, krijgen leerlingen de opdracht om drie van de werken van de expositie GODHEAD – Idols in Times of Crisis
te analyseren. Daarnaast zouden zij die drie kunstwerken nog kunnen vergelijken met drie andere kunstwerken
getoond in de expositie, maar de afbeeldingen daarvan krijgen zij niet op de kaart aangereikt: ze kunnen deze
werken ofwel bestuderen als zij naar de expositie gaan, ofwel ze kunnen de afbeeldingen van u als docent aangereikt krijgen (pagina 5). Voor meer informatie over de expositie GODHEAD zie: www.lustwarande.org.

Leeuwmens. Stadelgrot, Baden-Württemberg,
Duitsland, 40.000 jaar oud. Ulmer Museum

Leeuwmens. (ca. 40.000 jaar oud)
Het oudste bekende voorbeeld van idolen is de Leeuwmens, een
ivoren beeldje van 31 cm hoog, half mens en half leeuw. De Leeuwmens
is een voorbeeld van het belang van geloof en verbondenheid voor
menselijke gemeenschappen (nog ver voordat het schrift uitgevonden
werd). De Leeuwmens werd in een afzonderlijk, donker gedeelte van
een grot gevonden in 1939 en vermoedelijk werd deze Leeuwmens
als idool in rituelen gebruikt. Uit de locatie waar het beeldje werd
gevonden is afgeleid dat het daarbij om rituelen zou gaan, waarbij
groepen mensen zich rondom een vuur schaarden in een grot. Omdat
fysieke overleving geen noodzaak kan zijn geweest voor het maken
van dit beeldje, kan uit het bestaan ervan afgeleid worden dat er
een ander – symbolisch - doel nagestreefd is: mogelijk had het te
maken met het versterken van de band tussen de groep mensen om
zo moeilijkheden en gevaren samen beter aan te kunnen.
Meer achtergrondinformatie is te vinden op: https://blog.britishmuseum.org/the-lion-manan-ice-age-masterpiece/ en op YouTube: https://youtu.be/hgbvT9_pjzo

Oog-idool (Syrië, 2.700 - 2.300 v. Chr.)

Oog-idool. Mesopotamisch (2.700 – 2.300 v. Chr.)
Afmeting: 11 cm. Materiaal: Steen.
In 1938 werden tijdens archeologische opgravingen in Noord-Syrië,
op de locatie ‘Tell Brak’ bewijzen gevonden van een ‘Oog Tempel’, die zo
genoemd werd omdat er honderden kleine oog-idolen gevonden werden
die vastgemaakt waren aan de tempel. Tell Brak was een van de eerste
grote steden en een handelscentrum in Mesopotamië. Weinig is bekend
over de oog-idolen en de naam is afgeleid van hun verschijningsvorm.
Deskundigen vermoeden dat het gaat om votief-figuren of afgodsbeelden. Bekend is dat de mate waarin ogen geopend zijn gerelateerd kan
worden aan aandacht voor religie, en zo kan een dergelijk oog-idool dus
devotie symboliseren. Toch werd er door andere deskundigen ook een
praktische functie aan deze oog idolen toegekend: sommige oog-idolen
zoals deze afbeelding laat zien, hebben namelijk gaatjes in de ogen.
Daarmee konden garens gesponnen worden. Weer andere deskundigen
zien in de vorm juist een vrouwenfiguur en beschouwen de ogen van
deze idolen juist als borsten.
Meer achtergrondinformatie is te vinden op: https://store.barakatgallery.com/product/eye-idol/
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Constantin Brancusi, Pasgeborene (1920)

Constantin Brancusi. Pasgeborene (1920)
Materiaal: marmer. Afmeting: 14,6 x 21 x 14,9 cm.
Brancusi maakte een proces door waarbij hij vanuit realistische vorm
(zoals van een kinderhoofdje) steeds verder abstraheerde. Van dit
werk is ook een foto (gemaakt door Brancusi) bekend, waarbij je
beide soorten sculpturen naast elkaar ziet. Wanneer leerlingen het
werk ‘pasgeborene’ voor het eerst zien, kunnen zij soms heel moeilijk
zien wat het beeld representeert. De grote huilende mond met pruillipje en de gezwollen oogleden, heeft Brancusi hier benadrukt als de
essentie van een pasgeboren baby. Voor zijn abstracte vormgeving liet
Brancusi zich onder meer inspireren door Afrikaanse vormgeving.
Een citaat van Brancusi is: ‘For what my work is aiming at is, above
all, realism: I pursue the inner, hidden reality, the very essence of
objects in their own intrinsic fundamental nature; this is my only deep
preoccupation’.
Meer informatie: https://www.theartstory.org/artist/brancusi-constantin/ ;
https://www.moma.org/calenda/exhibitions/3933 en
https://www.tate.org.uk/art/artists/constantin-brancusi-800

(foto van het MoMa - https://www.moma.org/
collection/works/57659)

Hoofd van een vrouw, Cycladen (2.700 - 2.500 v. Chr.)

Marmeren hoofd van een vrouw. Cycladen (2.700-2.500 v. Chr.)
De Cycladen zijn een eilandengroep in het zuidwesten van de Egeïsche
zee. In de Griekse Oudheid werden zij de kykladen (kyklos of cirkel)
genoemd omdat de eilanden rondom het heilige eiland van Delos,
een van de heiligste plekken van Apollo lagen. Veel van de Cycladische
eilanden zijn rijk aan minerale bronnen – ijzererts, koper, goud, zilver
etc. en heel kostbaar en mooi marmer. Archeologische opgravingen
laten zien dat de eerste nederzettingen al voor het zesde millennium
v. Chr. aanwezig waren. De eerste bewoners hebben mogelijk het land
gecultiveerd en leefden daarnaast van vis. Ze waren ook erg bedreven
in het maken van sculpturen, zoals blijkt uit de overgebleven marmeren
figuren. In het derde millennium v. Chr. ontstond de vroege Cycladische
cultuur. In deze cultuur werd het vrouwenhoofd gemaakt van de afbeelding. Veel van de sculpturen die de Cycladen maakten werden begraven
bij de doden en daarmee werd uitdrukking gegeven aan de status van de
overledene. In deze vroege Cycladische cultuur zie je veelal vrouwelijke
figuren, die eenvoudig vormgegeven zijn in het marmer. Ze laten een
schematische en geabstraheerde voorstelling van de menselijke vorm
zien, vaak wel met natuurlijke verhoudingen en soms iets meer geïdealiseerd. Veel van deze figuren laten dezelfde vorm en proportie zien,
daaruit zou je kunnen afleiden volgens experts, dat ze gemaakt werden
op basis van meetinstrumenten.
Meer informatie: https://www.metmuseum.org/toah/hd/ecyc/hd_ecyc.htm,
Department of Greek and Roman Art. “Early Cycladic Art and Culture.”
In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–.
http://www.metmuseum.org/toah/hd/ecyc/hd_ecyc.htm (October 2004)
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Minions, The Rise of Gru (2022)

Minions.
In 2010 ging het eerste deel van de 3D-animatiefilm Verschrikkelijke
Ikke (Nederlandse titel) in première. Daarin kwamen de Minions voor
en deze laten verwantschap zien met de oog-idolen uit Mesopotamië.
Volgens een artikel in de LA Times waren de inspiratiebronnen voor
de makers, de ‘Oompa-Loompa’s’ uit de film Sjakie en de Chocoladefabriek en de Jawas uit Star Wars. Na de release van de eerste film
bleek dat de vereenvoudigde, grafische vormgeving een onverwacht
effect had: zelfs kleine kinderen konden deze figuurtjes natekenen.
In andere Hollywoodfilms zoals E.T. of animatiefilms zoals Wall-E,
zie je dergelijke nadruk op de grote ogen ook terug.
Meer weten? https://www.syfy.com/syfy-wire/what-was-the-inspiration-behind-despicable-me-minions#:~:text=Renaud%20also%20told%20Cartoon%20Brew,with%20character%20designer%20Eric%20Guillon en https://www.latimes.com/entertainment/movies/moviesnow/la-et-mn-despicable-me-2-20130702-story.html

E.T.

Wall-E

Chris Carnabuci, Floyd (2021)

Chris Carbuci. Floyd (2021)
Kunstenaar Chris Carnabuci heeft dit beeld van George Floyd gemaakt
ter nagedachtenis aan deze Afro-Amerikaanse man die op 25 mei 2020
werd vermoord door een politieagent in Minneapolis. Na zijn dood
vonden er, onder leiding van de Black Lives Matter-beweging, veel
demonstratie tegen racisme en politiegeweld plaats. Carnabuci wilde
een belangrijk en historisch moment vastleggen in zijn werk. Hij wilde
met dit kunstwerk een omgeving creëren waarin burgers met elkaar
zouden kunnen praten over hun verschillen en misschien zelfs begrip
leren krijgen voor elkaars perspectieven.
De kunstenaar werd bekend met het beeld Mariposita (2019) voor het
festival Burning Man. Hij maakt zijn beelden door Computer Numerical
Control (CNC) waarbij hij fabrieksgereedschappen gebruikt die met
behulp van computersoftware geprogrammeerd zijn, om zo individuele
lagen te maken voor een 3D-model in houtplaten. Deze worden nadat
zij uitgezaagd zijn gestapeld voor de definitieve sculptuur.
Meer info: https://news.artnet.com/art-world/george-floyd-union-square-monument-2015895
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Rachel Whiteread, De naamloze bibliotheek (2000)

Rachel Whiteread. De naamloze bibliotheek (2000)
Een ander mooi voorbeeld van een monument: Het Oostenrijkse holocaustmonument van Rachel Whiteread: De naamloze bibliotheek is een
“afdruk” van een huiselijke bibliotheek van 10 x 7 x 3,8 meter. Wanneer
je een monument moet ontwerpen voor zoiets onbevattelijks als de
Holocaust, dan kun je voor een expressionistische stijl kiezen maar die
kan te ‘gemaakt’ overkomen. Whiteread is bekend geworden van een
afgietsel van een leeg huis, Ghost house uit 1990. Daarin heeft zij eerst
afdrukken gemaakt van het interieur en deze later weer samengevoegd,
waardoor een negatieve ruimte ontstond. Deze werkwijze heeft zij ook
voor dit Holocaust-monument aangehouden. Ze heeft een afdruk van
een complete bibliotheek samengevoegd, met daarin boeken die afgesloten zijn en tegelijkertijd verwijzen naar verhalen en geschiedenissen
die ooit wel levend, toegankelijk en dus te lezen waren. Ze kiest hiermee
voor een vormgeving die heel streng is, en – hoewel je de vormen kunt
herkennen – heel strak en ogenschijnlijk functioneel als een bunker
vormgegeven is in grijze beton.
Meer lezen? https://www.theguardian.com/culture/2000/oct/26/artsfeatures6
en https://www.youtube.com/watch?v=uBHMa6XZ7GM

Rachel Whiteread, De naamloze bibliotheek (2000),
detail

(De volgende pagina – met de drie afbeeldingen van Ring, Josephsohn en Allen - kan in (kleur)
uitgeprint worden voor leerlingen – zodat zij vergelijkende kunstanalyses kunnen maken.
De pagina’s daarna bevatten informatie voor docenten en zijn dus niet bedoeld voor leerlingen.)

Aanvullende leerlingopdrachten voor de achterzijde van het kunstblad

QUEST FOR SOLACE
Susanne Ring, van wie ook werk te zien is in GODHEAD (Beginning and
end (2022)), is ook gefascineerd door buitenbeentjes. De werken verbeelden menselijke relaties, emoties, angsten, dromen en verlangens.
Vergelijk het werk van Kim Dacres (achterzijde kunstblad) nu eens met
het werk van Susanne Ring. Welke overeenkomsten en verschillen zie je
tussen deze kunstenaars? Wat kan de verschillen verklaren volgens jou?

Susanne Ring, Beginning and end (2022)

Ook deelnemend kunstenaar Hans Josephsohn zocht in zijn werk
naar de perfecte balans tussen figuratie en abstractie. Het ging hem
niet om een representatie van de werkelijkheid of het weergeven van
individualiteit, maar om het overbrengen van de essentie van het leven.
Kijk nu eens naar de werken van Hans Josephsohn ((Untitled (1990),
Untitled (Lola) (2002) en Untitled (2004)): welke verbanden zie je tussen
de vormgeving van de beelden van beide kunstenaars?

Hans Josephsohn, Untitled (1990),
Untitled (Lola) (2002) en Untitled (2004)

Een andere kunstenaar die deelneemt aan GODHEAD is Alma Allen.
Hij heeft ook op een heel eigen manier een ontwikkeling van ambacht
naar hightech doorlopen. Zijn huidige werken lijken ambachtelijk
gemaakt te zijn en te verwijzen naar tradities, maar worden in werkelijkheid “gemaakt” door een zelfontworpen robotsysteem. Als je dit
nu weet, hoe zie je dit dan terug in dit werk Not Yet Titled (2021).

Alma Allen, Not Yet Titled (2021)
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Vervolg docenteninformatie bij de opdrachten op de achterzijde van het kunstblad

Kim Dacres, Sojourner (2022)

Kim Dacres maakt sculpturale portretten van ongewone materialen
zoals gebruikte rubberen auto- en fietsbanden. Haar werkwijze
bestaat uit het verzamelen, demonteren en weer in elkaar zetten
van banden, die bij elkaar worden gehouden door middel van schroeven en vlechttechnieken en soms worden bespoten met lakverf.
Het rubber wordt getransformeerd tot abstracte vormen, die associaties oproepen met spieren, botten, huid en haar. Met haar beelden
eert ze mensen van kleur met de monumentaliteit die hen vaak is
ontnomen. Sojourner (2022) is een eerbetoon aan de eerste mensenrechtactivist en voormalig slavin Sojourner Truth (1797 – 1883) die
onverschrokken en onvermoeid reisde door het vrouw- en zwarte
mensen onvriendelijke Amerika om de boodschap te verkondigen
dat ook zij een mens was.
Susanne Ring, van wie ook werk te zien is in GODHEAD, is ook
gefascineerd door buitenbeentjes, maar anders dan bij Kim Dacres
vertonen haar figuren scheuren, misvormingen, amputaties en
verwrongen gezichten. De werken verbeelden menselijke relaties,
emoties, angsten, dromen en verlangens.

Susanne Ring, Beginning and end (2022)

Not Vital heeft een nomadische levensstijl. Hij reist veel en woont
afwisselend in diverse landen. Voor de serie HEADs bezocht hij talloze
plaatsen waar iconische monumentale hoofdsculpturen te vinden zijn,
zoals de Moai op Paaseiland, de godshoofden op Nemrut in Turkije,
de hoofden in de Bayontempel in Angkor Wat in Cambodja en de
levensgrote, realistische hoofden van Ifè in Nigeria. Zijn sculpturen
zoeken de grenzen op tussen abstracte en figuratieve vormen en zijn
gemaakt van gips, goud, zilver, RVS, keramiek, marmer of brons en
van organisch materialen zoals kolen, zeep en thee.
Not Vital, Hoofd (2016)

Ook deelnemend kunstenaar Hans Josephsohn zocht in zijn werk
naar de perfecte balans tussen figuratie en abstractie. Het ging hem
niet om een representatie van de werkelijkheid of het weergeven
van individualiteit, maar om het overbrengen van de essentie van
het leven.

Hans Josephsohn, Untitled (1990), Untitled (Lola)
(2002) en Untitled (2004)
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Gisela Colón, Quantum Shift (2021)

Gisela Colón. Het werk Quantum Shift (2021) moet gezien worden als
symbool voor een nieuw tijdperk. Een tijdperk van herwaardering van
natuur en kosmos, dat Colón post-antropoceen noemt en waarin de
rol van mensen gerelativeerd wordt. De titel, Quantum Shift, verwijst
naar een verandering in bewustzijn en omgang met de natuurlijke
wereld. Opgegroeid in Puerto Rico, heeft Colón een sterke band met
de natuur, het regenwoud, het strand, dieren en planten. Door de vorm
en lengte doet Quantum Shift ook denken aan totems, traditioneel
verbonden met culturen waarin mensen een diepe band hebben met
de ongrijpbare wereld om hen heen, maar het roept ook associaties
op het goddelijke, zoals de lingams uit de Hindoeïstische beeldcultuur.
De sculptuur is gemaakt met een hightech oppervlaktebehandeling
die zorgt voor transformaties in kleurschakeringen, afhankelijk van
de lichtval, intensiteit en de positie van de toeschouwer. Daardoor oogt
het werk mysterieus en ontzagwekkend. De beelden van Colón zijn
naadloos, met weinig tot geen randen en lijnen. Perfect gladde, feminiene vormen die door hun futuristische en kleurrijke voorkomen constante beweging en groei suggereren.
Een andere kunstenaar die deelneemt aan GODHEAD is Alma Allen.
Hij heeft ook op een heel eigen manier een ontwikkeling van ambacht
naar hightech doorlopen. Zijn huidige werken lijken ambachtelijk
gemaakt te zijn en te verwijzen naar tradities, maar worden in werkelijkheid “gemaakt” door een zelfontworpen robotsysteem.

Alma Allen, Not Yet Titled (2021)

Henk Visch, Du Livre du Matin (2018)

Wanneer u met uw leerlingen de expositie bezoekt, dan zijn er naast
deze zes kunstwerken, nog meer werken die interessant zijn voor
leerlingen om te bekijken. Zo is het werk van Henk Visch, Du Livre
du Matin (2018) interessant om te bekijken. Het werk van Henk Visch
is figuratief, laat duidelijk herkenbare mensfiguren zien, maar deze
zijn niet individueel en ze ontberen specifieke gelaatsuitdrukkingen.
Vaak hebben ze geen armen en benen of romp, waardoor er wankele
poses ontstaan. Het staan en zoeken naar balans is belangrijk in de
beeldhouwkunst, het symboliseert het figuurlijke ‘in het leven staan’.
Henk Visch geeft zijn werken vaak poëtische en raadselachtige titels.
Het beeld is geen illustratie van de titel, en drukt ook niet een specifieke betekenis uit. Naast dit werk Du Livre du Matin is er van hem ook
nog Piazza del Popolo (2006) te zien.
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EINDOPDRACHT

Moai (Ahu Tongariki, 10e - 16e eeuw)

Moai. Ahu Tongariki (10e t/m 16e eeuw).
Rij van Moai (hoofden) op een stenen platform. Polynesië, 10e tot
16e eeuw, gemaakt van vulkanisch gesteente.
Deze monumentale beelden op Paaseiland (oorspronkelijke naam:
Rapa Nui of ook wel: Te Pito O Te Henua, de navel van de wereld –
de naam Paaseiland werd door de Nederlander Jacob Roggeveen aan
dit eiland gegeven in de achttiende eeuw), staan als stille wachters
op een stenen platform, vaak een markering van een begraafplek of
heilige plek (waar bepaalde ceremonieën plaatsvonden). Veel van de
Moai bestaan uit enorme, hoekige figuren met gestileerde, vlakke
gezichtskenmerken: grote starende ogen, sterke kaken, rechte neuzen
met zorgvuldig gemaakte neusvleugels en lange oorlellen. Een aantal
van de moai dragen pukao (hoofddeksels, smalle rode cilinders op hun
hoofd). Hoewel het debat nog voortduurt, geloven veel wetenschappers
dat de sculpturen voorouders voorstellen. De Moai, zijn geen individuele
portretten maar algemene beelden waarvan de mensen op Paaseiland
(de Rapanui) geloofden dat zij de bemiddelaars waren tussen hen en
de geesten of goden, tussen de natuurlijke wereld en de kosmos. De
beelden zijn gemaakt van vulkanisch gesteente en werden door de
mensen van Paaseiland naar de plek gesjouwd en vervolgens verticaal
getrokken. Vanwege de enorme grootte van deze monolieten laten deze
beelden de erfenis zien van de Polynesische cultuur. Elk beeld weegt
ongeveer 100 ton. Volgens een wetenschapper zou het 30 mensen
nodig hebben die 1 jaar werkten om 1 beeld te maken, 90 mensen
die 2 maanden lang het beeld op zijn plaats zouden zetten.
Meer info: Kleiner, Fred S. Gardner’s Art through the Ages: Non-Western Perspectives.
Cengage Learning, 2009. en: https://imaginarapanui.com/en/easter-island-name/

Kudu beeld (Mani-Yanda-cultus, DRC, laat 19e eeuw)

Kudu voorouderbeeld uit de Mani-Yanda cultuur in DRC
(laat 19e eeuw).
Korte info: Yanda beelden zijn de overkoepelende term voor deze
sculpturen en voor het ritueel van de Zande gemeenschap in DRC
(Democratic Republic of Congo), van het Mani-genootschap.
Extra toelichting: Kudu beelden zijn specifieke soorten beelden die
naar voorouders verwijzen. Zowel de Yanda als de Kudu beelden
hebben een opvallende navel, en die verwijst naar zorgen over vruchtbaarheid/het nageslacht. Kudu, dat is een houten beeld dat meestal
vrouwelijk is (want meer kracht) van circa 30 tot 50 cm. Kudu beelden
worden gebruikt bij rituelen van de Zande in DRC. De Zande kent een
geheim genootschap van mannen dat in heel Centraal-Afrika voorkomt
(‘Mani’) met rituelen waarbij de Kudu en ook de Yanda beelden gebruikt
worden. Yanda, dat is geest of spirituele kracht. De naam Yanda wordt
gebruikt voor zowel de kleinere beeldjes (10 à 20 cm) als voor het
Yanda-ritueel van de Mani. De Yanda-beeldjes worden gezien als een
veruiterlijking van een onpersoonlijke macht, de drager van de kracht
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van het Mani-genootschap. Bij de Yanda-rituelen komen allerlei
problemen die in het leven voorkomen aan bod, zoals ziekte, vruchtbaarheid en succes bij de jacht. In het ritueel dat bedoeld was om
bescherming of geluk op te roepen of het kwaad af te wenden, worden
allerlei materialen/bewerkte materialen op de navel gesmeerd en
worden krachten opgeroepen. Het gaat dus om beschermende krachten
van het beeldje voor alles wat het leven moeilijk en onveilig maakt.
Het beeldje moet wel bedankt worden door materiële geschenken,
dat zijn toevoegingen zoals de koperen ring rondom de navel of ringen
in de oren maar bijvoorbeeld ook blauwe kralen.
Meer informatie: https://www.okv.be/artikel/yanda-beeldjes-zaire en https://collectie.wereldculturen.nl/default.aspx?ccid=524#/query/0dd3b0ca-d355-451e-8c62-5531e178de3b

Ossip Zadkine. De Verwoeste Stad (Onthuld op 13 mei 1953).
Afmeting: ongeveer 6 meter hoog en staat op een sokkel van ca. 2 meter.
Het monument is een herdenking aan het Duitse bombardement van
Rotterdam in 1940, waardoor het hart van de stad vernietigd werd.
Zadkine heeft dit weergegeven door het gat in de romp. Daarnaast
heeft de figuur een expressieve houding met opgeheven armen waarmee zowel de wanhoop en de angst voor de vallende bommen
uitgedrukt zijn.
Meer info: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/530902
Ossip Zadkine, De Verwoeste Stad (1953)

daarnaast is in het examen vwo kunst algemeen, 2014, tijdvak 1 een examenblok gewijd
aan oorlog en herdenking. Daarin zijn vragen opgenomen over dit monument van Zadkine.
Zie: https://static.examenblad.nl/9336114/d/ex2014/vw-1029-a-14-1-o.pdf (opgaven);
https://www.examenblad.nl/examendocument/2014/cse-1/kunst-algemeen-vwo/bijlage/2014/
vwo/f=/vw-1029-a-14-1-b.pdf (bijlage);
https://www.examenblad.nl/examendocument/2014/cse-1/kunst-algemeen-vwo/correctievoorschrift/2014/vwo/f=/vw-1029-a-14-1-c.pdf
(correctievoorschrift).

Voor meer informatie over de expositie GODHEAD zie: www.lustwarande.org.
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