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Complementing an Art Work  

lesboek 5 les 20 

Geïnspireerd door een kunstwerk wordt er een arrangement gemaakt waarbij het 

kunstwerk wordt opgenomen binnen het totaalbeeld van het arrangement. 

Binnen het totaalbeeld wil zeggen dat het kunstwerk of wel letterlijk in het 

arrangement wordt opgenomen dan wel in haar onmiddellijke omgeving is. 

Het kunstwerk mag alles zijn wat in de ogen van de arrangeur een kunstwerk is. 

Het is dus een zeer ruim begrip. 

Het kunstwerk moet dus inspirerend werken. Dit kan zodanig dat het 

arrangement  letterlijk gerelateerd is aan het kunstwerk door kleur, lijn of vorm.   

Het kan ook gevoelsmatig zijn. Het kunstwerk roept iets op en dat gevoel wordt 

verwoord binnen het arrangement. 

Speciaal voor deze workshop zijn er door het collectief ONS een aantal 

schilderijtjes gemaakt. Inspiratiebron hiervoor waren de abstracte 

expressionisten:  Mark Rothko (1903-1970) (colorfields) en Jackson Pollock (1912-

1956) (dripping art). 

Beide schilders vertegenwoordigen ieder een andere richting van het abstract 

expressionisme. 

Pollock richt zich op de directe expressie: de handeling van het schilderen zelf. 

Action Painting 

Rothko schildert meer meditatief, met grote (eenkleurige) vlakken. Hij zegt over 

zijn werk: “Ik streef ernaar ingewikkelde gedachten eenvoudig weer te geven.” 

Colorfieldpainting 

Kies een schilderij dat je inspireert. Bekijk op welke wijze het kunstwerk je 

inspireert. Kies daarna een mooie tak van de winterbloeiende viburnum en kijk 

wat je daar nog graag aan toevoegt: roze gerbra’s en of gipskruid en maak het af 

met het groen van de bosbes of met de blauwe besjes van de viburnum tinus. 

 



Tenslotte plaats je het kunstwerk zodanig dat het samen met het arrangement 

een totaalplaatje oplevert. Gebruik hierbij de bijgegeven standaard. 

Succes Henriëtte Schalk  (hschalk98@gmail.com) 

 

Materiaal: takken van de winterbloeiende viburnum 

                    Gipskruid  (wit) een tak 

                    Gerbra (roze) 3 pp 

                    Viburnum tinus (blauwe besjes) 

                    Takje van de bosbes 

                    Schilderij met houder 

 

 


