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Vol trots presenteren wij u de werken van havo 5 en vwo 6. Wij gaan u meenemen langs de kunstenaars en hun werken. De eindexamenleerlingen zijn de
afgelopen 2-3 jaren bezig geweest met hun kunstwerken en deze kunstwerken
willen ze natuurlijk presenteren! Het thema voor onze EEP is: Night at the
Gallery.
Ondanks het feit dat het jaar anders liep dan verwacht, hebben we er toch
nog een spetterende EEP van kunnen maken.
Geniet van de dag en geniet vooral van alle kunstwerken!
Havo 5 en VWO 6 CSG Het Noordik Noordikslaan, 2021
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Stef Langenhof, 17
VW61
Vertel iets over
jezelf
Ik ben Stef en kom uit Wierden.
Ik ben enig kind. Ik doe aan
korfbal in mijn vrije tijd. Ook
vind ik het leuk om activiteiten
te ondernemen met vrienden wat
nu lastig gaat.
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Omdat de kunstgeschiedenis mij
interessant leek en het praktijkdeel van het vak leek me een
leuke afwisseling in plaats van
alleen theorie.

Titel: Plastic soep

Materiaal: Potlood tekening op
hout, plastic

Deze tekening staat symbool voor de
vervuiling door plastic. De gedachte is dat
als we zo veel blijven vervuilen wij als mensen
op een moment zelf plastic deeltjes moeten
consumeren, omdat we geen schoon water
meer hebben.
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Titel: Boomdroom

Materiaal: Acryl en plakkaat op canvas

In deze beschildering staat een
boom centraal die denkt over dat
hij misschien plaats moet maken,
wat inhoudt dat hij gekapt moet
worden. Daarom heeft de boom een
treurige blik.

Titel: Drifting
away

Materiaal: Plakkaat en
acryl op canvas

Deze beer is vastgeknoopt aan een
ballon die stijgt richting de zon.

5
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Lotus de Jong, 17
HA52
Vertel iets over
jezelf
Hobby´s: Schrijven, tekenen, lezen,
hou van honden en de natuur.
Waarom heb je voor
kunst gekozen?
Ik heb voor kunst gekozen, omdat ik
graag mag tekenen.

Titel: Bolletje exposeert
Materiaal: Waterverf en acryl verf

Bolletje heeft de opdracht gekregen om zijn kunstwerk te exposeren. Hij heeft daarvoor kersenbloesems gemaakt en een tempel die in Japan staat en ook Chinese kraanvogels.
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Titel: Follow them under the sea
Materiaal: Waterverf en acryl verf

Je ziet verschillende visjes die rondzwemmen in hun natuurlijke habitat.

Titel: De
depressie

Materiaal: Acryl verf

Je ziet de helft van een persoon die
bijna helemaal overgenomen is
door depressie. De donkere kleuren
staan symbool voor de depressie
en de lichte kleuren staan symbool
voor het ene kleine beetje positiviteit
die diegene in zijn leven heeft (wat
langzaam overgenomen wordt door
depressie).
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Claudia muller, 16
VW62
Vertel iets over
jezelf
Ik vind het leuk om bezig te zijn
met filmen, onder andere met
stop motion poppen en handpoppen, tekenen (digitaal en
gewoon op papier), schilderen,
dingen ontwerpen en filosoferen.
Wat ik het liefst doe is gedichten
schrijven, omdat ik daar al mijn
gedachten in kwijt kan. Inspiratie
voor kunstwerken haal ik dan
ook uit mijn gedichten. Een andere grote inspiratiebron voor mij
is mijn zus, die chronisch ziek is.
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Ik heb voor kunst gekozen omdat
ik het leuk vind om creatief bezig
te zijn. Elke periode moet je een
ander kunstwerk maken, die aan
bepaalde eisen moet voldoen, en
dat zorgt voor een uitdaging.

Titel: Een zee van boeken
Materiaal: Acryl op doek, papier, stof

Een zee van boeken met een bootje in het midden. De
betekenis is dat boeken je meenemen op avontuur, en
meenemen op reis naar verre plekken. Het bootje benadrukt de reis. Op het schilderij zitten ook gedichten.
Het woord “beauty” van een van de gedichten is er af
gevallen, waardoor de kijker daar zelf iets kan invullen.

8
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Titel:
Gedachtenkronkels

Materiaal: Glas, hout, papier,
PLA, wol, ijzerdraad

Titel: As a seed Materiaal:
Video, stopmotion. Dit is de link: https://youtu.be/Y6FcxcymWX0

Verfilmd gedicht, stopmotion en 2D animatie.
‘As a seed, so you grow
From the mountains below
From the heavens I look down
Upon seeing you I frown
Where is the girl I once met?
Crazy enough, she is not here yet
She will come, after a thousand miles
To run a distant with a smile
No longer tears are held back
They will flow to a rivers neck
In the river, she will swim
To find a safe heaven within
There she will rest her weary heart,
From that she will not part’

9
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Dit kunstwerk stelt mijn hoofd en gedachten voor.
Onderste deel: De buitenste laag zijn mijn
gezicht en haar, om de indruk te wekken
dat je in mijn hoofd kijkt. Daartussen zitten
een heel aantal laagjes met tekeningen, die
allemaal iets met mij te maken hebben.
Onder andere een paar hobby’s en de aarde, die wijst op dat ik de wereld een stukje
beter wil maken. Ook zit er een QR-code in,
die naar een filmpje leidt. Dat zorgt ervoor
dat het lijkt dat er nog meer laagjes in mijn
hoofd zitten dat te zien is. Op sommige
laagjes staan realistische tekeningen,
andere laagjes zijn abstract. De rest van de
onderkant is zwart met sterren, om het te
laten lijken op een universum, waardoor het
nog groter lijkt.
Je kan door de laagjes heen kijken, als je
vanaf de zijkant ernaar kijkt. Dat wijst erop
dat ik me soms onzichtbaar kan maken,
dan zie je mijn ideeën nog wel, maar mij
niet.
Als je recht van voren kijkt, zie je alleen het
gezicht en niet alle laagjes erachter. Dat laat
zien dat de meeste mensen niet zien wat er
allemaal in mijn hoofd omgaat.
Bovenste deel: Deze draden stellen mijn
ideeën en vragen voor. Die bonken tegen
de buitenkant van het glas aan, waardoor
er dus barsten in het glas komen. Dat is
omdat er zo veel ideeën in mijn hoofd zitten
die eruit willen, maar dat eigenlijk niet lukt.

Anna bolks, 19
ha51
Vertel iets over jezelf
Sportief, speel hockey.
Waarom heb je voor kunst
gekozen?
Omdat ik naast al het leerwerk een stukje creativiteit kwijt kan.

Titel: De gitaar

Materiaal: Doek met verf

Een kubistisch stilleven.
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Titel: De roos
Materiaal: Foto’s en hout

Titel: Moment
Materiaal: Hout en verf
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Anna hoen, 18
VW61
Vertel iets over
jezelf
Ik zit op hockey en ik ben dan
normaal gesproken veel op de
hockey te vinden, omdat het een
hele fijne en gezellige plek is. Ook
vind ik het heel leuk om spelletjes
te spelen met vrienden of familie
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Ik heb ervoor gekozen om na
mijn havo examen ook nog 2 jaar
vwo te gaan doen en op vwo heb
je een vak meer nodig dan op
havo. Bijna alle vakken op kunst
en muziek na waren heel veel
werk om in te halen. Nou ben ik
echt a-muzikaal dus bleef kunst
over, maar ik heb er geen spijt
van dat ik het heb gekozen.

Titel: Niet zwart-wit

Materiaal: Acryl verf en ecoline op
schilderdoek

Achter het werk zit niet echt een diepe betekenis,
maar door het kleurgebruik word je er wel vrolijk
van en dat is altijd goed natuurlijk. De kleuren
die zijn gebruikt zijn de primaire kleuren: rood,
geel, blauw en de secundaire kleuren: paars en
groen.
We moesten een kubistisch stilleven maken en dit
is gedaan door allemaal verschillende schetsen
te maken, die in stukjes te knippen en als een
soort puzzel moesten we er een eindontwerp van
maken.

12
12

Titel: Exclusive
Materiaal: Nep leer

Voor de schoenen zijn luxury brands die op het moment in zijn bij jongeren en
luxury brands die vroeger populair waren. De merken die met elkaar zijn gecombineerd zijn: Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Supreme, Burberry, Commes des
Garçon, Louboutin, Alexander McQueen, Off white en Louis Vuitton. Wat er voor is
gebruikt is acryl verf, stof en strass-steentjes. Dit alles is verwerkt op nep witte leren
enkellaarsjes.
Titel: Storytime

Materiaal: Aquarelverf op
aquarelpapier

Het is een tekening voor een kinderboeken kaft. Door allemaal verschillende schetsen te maken van figuren
en die te hebben gecombineerd is
er een ontwerp uitgekomen. De stijl
is redelijk de stijl van vroeger. Het
is aan de mensen zelf om er een
verhaal bij te verzinnen.
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Lise Koetje, 17
VW61
Vertel iets over
jezelf
In mijn vrije tijd ben ik veel aan
het winkelen, online of ergens in
een gezellige stad met een vriendin. Verder kijk ik veel netflix
en houd ik van gezelligheid met
vriendinnen.
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Ik heb voor kunst gekozen omdat
ik altijd al erg van tekenen hield
en wilde kijken of ik meer met
mijn creativiteit kon.

Titel: Story of my life
Materiaal: Hout

Het werk gaat over mijn leven. Op de ene kant
van het werk staan foto’s van toen ik kleiner
was in zwart-wit en aan de andere kant staan
recentere foto’s in kleur. De vorm die in het midden is uitgesneden is een gezinsfoto, zij maken
natuurlijk een groot deel van mijn leven uit en
staan daarom centraal.
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Titel: Boshoek
Materiaal: Hout

Het is een drie dimensionaal werk met geometrische en organische vormen die
samen een geheel vormen maar ook tegenover elkaar staan. Het is een ontwerp voor
een toestel dat in de wijk ‘boshoek’ zou kunnen staan.

Titel: Julianadorp
Materiaal: papier

Dit werk is een verzameling van verschillende dingen. Het gaat voornamelijk om de
(huis)stijl die in alle werken terug te zien is. Het is een flyer, affiche, visitekaartje en
welkomstbericht in de sferen van en voor ons vakantiehuisje in Julianadorp.

15
15

Marijn Wignand, 17
ha52
Vertel iets over
jezelf
Ik luister graag naar metal muziek, ik game graag en ik hou van
vissen (in een aquarium :) )
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Ik vind kunst maken leuk.

Titel: Fishy Joe

Materiaal: Hout, verf en papier

Het is een persoon die mij moet voorstellen en laat
zien hoe leuk ik vissen vind aangezien ik het ben
met allemaal vissen over mij heen.
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Titel: Metal band
Materiaal: Schilderdoek en verf

Dit werk laat zien dat ik metal muziek heel leuk vind.

Titel: Aquarium kubus

Materiaal: Karton, klei, glazuur, aquarium steentjes, papier en plastic

Ik heb geprobeerd een soort fantasy aquarium te maken met walvissen en dolfijnen.
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Romee Berg, 16
HA51
Vertel iets over
jezelf
Hobby’s: Handbal, mode
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Het is handig voor mijn vervolg
opleiding.

Titel: Kunstwerk zonder
titel

Materiaal: Canvas, stof (fluweel), waterverf, stift

Het is een schilderij gemaakt tijdens de opdracht
kubistisch stilleven.
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Titel: Kunstwerk zonder titel
Materiaal: Canvas, waterverf, stift

Het is een schilderij gemaakt tijdens de opdracht organisch vs geometrisch.
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Emma Marsman, 18
VW63
Vertel iets
over jezelf

Ik ben Emma Marsman
en ik ben 18 jaar oud.
Mijn hobby’s zijn kunst
maken en dansen. Ook
spreek ik graag af met
vriendinnen. Na de middelbare school wil ik graag
naar de kunstacademie
om fine art te studeren.

Waarom
heb je voor
kunst
gekozen?

Ik heb kunst gekozen,
omdat het me erg leuk
leek. Vanaf jonge leeftijd
hield ik me al veel bezig
met tekenen en verven.
Ik was erg benieuwd hoe
ik me hierin zou kunnen
ontwikkelen. Nu wil ik
dus naar de kunstacademie en daarom ben ik erg
blij dat ik kunst als vak
heb gekozen. Het is altijd
heel gezellig en iedereen is
vrij open tegenover elkaar
opgesteld.

Titel: Koffietijd

Materiaal: Schildersdoek en acrylverf

Ik heb allerlei elementen van koffie(drinken) in mijn schilderij verwerkt. Dat is te
zien aan de kopjes koffie, de koffiepads, de
koffiebus, het flesje siroop, het glas en de
snoepjes. Eigenlijk aan alle elementen dus!
De elementen in het schilderij zijn realistisch
geschilderd, maar hoe alles in elkaar is gezet,
is natuurlijk kubistisch. Dit is duidelijk te zien
aan de verschillende aanzichten en vlakken
in het schilderij. Ik heb ervoor gekozen om
het schilderij in zwart-wittinten te schilderen,
om zo een bijzonder effect te geven aan het
schilderij. Ik heb de achtergrond een grijs-roze
kleur gegeven, zodat het werkstuk wat minder
monotoon qua kleurgebruik is. Ik heb gekozen om met schaduwen te werken, omdat dit
een wat speelser en realistischer effect geeft.
In het kubisme werd er namelijk niet veel
gebruik gemaakt van schaduwen, maar door
dit toch te doen heb ik een soort twist aan het
schilderij gegeven.
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Titel: 二十
世紀 / Twintigste Eeuw

Materiaal: Verschillende soorten stof

Ik heb de Twentse cultuur
vergeleken en vermengd
met een andere cultuur.
Voor de andere cultuur
heb ik de Chinese cultuur
gekozen, omdat het me
een hele mooie en vooral
bijzondere en eeuwenoude
cultuur leek. Ook staat
China bij mij op nummer
één van plaatsen waar ik
graag een keer heen zou
willen gaan, dus wilde ik
meer te weten komen over
de cultuur. De bovenkant
van de jurk (het topje en

de strik) is gebaseerd op Chinese klederdracht. De onderkant van de jurk (de rok en het schort) is gebaseerd
op de Twentse klederdracht. Zo kun je goed de verschillen zien tussen de twee culturen, maar zijn ze tegelijk
één geheel. Het werkstuk is gemaakt met verschillende
stoffen, namelijk een doorzichtige stof met bloemen, een
rode stof met bloemen, een zwarte stof met patronen
en een licht grijze/beige stof. Je ziet dat de stoffen, die ik
heb gebruikt voor het Twentse deel, wat grauwer zijn en
dat de stoffen, die ik heb gebruikt voor het Chinese deel,
wat meer de aandacht trekken. Zo kun je zien dat de
twee klederdrachten, die heel erg van elkaar verschillen,
toch samen kunnen komen in één jurk, niks vloekt met
elkaar. De kleuren passen goed bij elkaar, maar toch
kun je een onderscheid maken (opvallende kleuren bij
China, sombere kleuren bij Twente). Ook de patronen
passen goed bij elkaar, maar ook hierin zie je verschillen
in culturen (bloemen bij China, effen bij Twente). Hierin
zie je dus dat, wanneer je je best doet, twee dingen,

ook al verschillen ze erg met elkaar, samen kunnen
komen tot één geheel.
Titel: Thoughts And
Feelings

Materiaal: Fotografie en editing

Op de middelste foto ben ik zelf afgebeeld. Als je goed kijkt
zie je dat mijn gezicht niet ‘heel’ is, maar dat het uit elkaar
gaat. Dit staat voor mijn gedachten die ronddwalen in
mijn hoofd. De foto’s aan de linker- en rechterkant zijn een
combinatie van mijn gedachten. Dit kun je zien doordat alle
foto’s nogal ‘wazig’ zijn en ‘vaag’. Het zijn geen duidelijke
foto’s. Gedachtes staan niet vast en van de ene gedachte ga
je over in de andere gedachte. Daarom zijn de foto’s
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nogal onduidelijk en moet je goed kijken om te zien
wat er nou echt is afgebeeld. Elke foto staat voor een
andere gedachte.
Als je aan de linkerkant begint, zie je een nogal
donkere foto. Deze foto staat dan ook voor een donkere gedachte. Op de foto ben ik zelf afgebeeld met
als achtergrond een soort zee. De foto staat voor de
gedachte: Ik ben aan het verdrinken in deze wereld
en raak mijzelf kwijt. Hier bedoel ik mee te zeggen
dat ik het gevoel heb dat ik mezelf niet kan zijn en
dat ik onderga door mijn eigen gedachten.
De tweede foto van links is een foto met eentonige
kleuren. Op de foto zie je een groep diverse meiden,
die strak naar voren kijken. Ze laten eigenlijk een
soort van ‘I don’t care’ houding zien. Dat is ook waar
deze foto voor staat. Deze foto staat voor de gedachte:
wat maakt het uit wat mensen van me vinden. Ik
moet gewoon mezelf kunnen zijn. Ik trek me niets
aan van de gedachten van andere mensen.
De tweede foto van rechts is een wat vrolijkere foto
met meerdere lichte kleuren. Het geeft een soort
luchtige indruk. De gedachte achter deze foto is: Dit
is wie ik echt wil zijn, mijn eigen ideaalbeeld, zonder
imperfecties. Maar heb ik ook de kracht om dit beeld
waarheid te laten worden?
De foto aan de rechterkant is weer een donkere foto.
Ook deze foto staat voor een wat donkere gedachte.
Op de foto zie je een soort reflectie: het licht wordt
teruggekaatst, waardoor je de persoon meerdere
keren ziet. Het woord reflectie heeft ook te maken met
de gedachte die bij deze foto past: ik laat een reflectie
zien van wat er van me wordt verwacht, in plaats van
mijn ware zelf.
De boodschap achter dit werk uit een soort van
kritiek naar de samenleving waarin we leven. Iedereen heeft invloed op iedereen en dat kan leiden tot
negatieve gedachten.

Aniek Rikhof, 18
Ha51
Vertel iets over
jezelf
Hobby’s: Voetbal, dragrace kijken
& afspreken met vrienden.
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Omdat ik slecht ben in muziek.

Titel: Kinda SuS

Materiaal: Indische inkt op houten
paneel

Een mix van Aziatische& Twentsche cultuur
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Titel: Grease
lightning
Materiaal: Verf op doek

Het zijn gekleurde bliksemschichten.

Titel:

Materiaal: Verf op doek

Het is een hoofd dat zweeft in het
heelal.
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Aernout Brinkman, 17
ha54
Vertel iets over jezelf
Hobby’s: Voetbal, met de vrienden afspreken.
Waarom heb je voor kunst
gekozen?
Omdat ik vroeger architect wou worden.

Titel: Mie mooi ding
Mooi ding

Materiaal: Hout
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Titel: Kwal
Materiaal: Hout

Kwal in zee
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Jade Kuiper, 16
Ha51
Vertel iets over
jezelf
Mijn hobby is turnen.
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Leek me een leuk vak, heel
interessant.

Titel: Kunstwerk zonder titel
Materiaal: Klei en hout

De kunstopdracht was dat je 2 culturen moest
koppelen. Ik heb de Twentse tegeltjes gecombineerd met de beelden van Paaseiland.
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Titel: Kunstwerk zonder
titel

Materiaal: Schilderij,
verf, fotopapier

De opdracht was beweging. Ik
heb de beweging laten zien met
turnoefeningen. De foto’s zijn van
2 verschillende turnsters. Door
de verschillende foto’s tijdens
de oefening zie je verschillende
perspectieven tijdens de oefening.

Titel: Kunstwerk zonder
titel

Materiaal: Schilderij,
acryl verf en waterverf

De opdracht was een kubistisch
stilleven.
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Emma heuven, 17
VW63
Vertel iets over jezelf
Ik houd van creatief zijn op alle manieren
mogelijk, nieuwe recepten proberen, experimenteren met kleding, dansen, gitaarspelen and the list goes on. Maar samen
met mijn vriendinnen spontane dingen
bedenken is nog wel het aller leukste.
Waarom heb je voor
kunst
gekozen?
Het leek me wel leuk om tussen alle theoretische lessen door even wat anders en
creatiefs te doen.
Titel: Flip
Materiaal: Stof en verf

In Twente zijn sommige mensen nog niet even accepterend tegenover ander ideeëen, geloven,
geaardheden en culturen. De gemiddelde Twentenaar houdt niet van verandering maar
houdt vast aan zijn opvoeding en vaak eenzijdigheid waardoor Twente er in mijn ogen soms
bruin en eenkleurig uitziet. Maar we kunnen natuurlijk aanpassingen maken, een kleintje
maar, en de wereld daardoor toch een stukje mooier en kleurrijker maken. Zo ook met deze
rok. Als je de bruine kant voor hebt kan je hem met heel weinig ruimte omdraaien waardoor
er een mooie kleurrijke wereld te voorschijn komt met de Twentse cultuur (bruine rand) als
een pronkende lijst om de accepterende wereld waardoor de cultuur niet verloren gaat. De
kleurige wereld is geïnspireerd op het Holi kleurpoeder festival in India en staat voor (met
kleurgooien) letterlijke vermening van kleuren en in mijn werk dus van culturen. De keuze
om met stof te werken is een knipoog naar het Twentse textielverleden en het stof van de strik
is een hint naar de iconische Twentse tegeltjes. De spetters die allemaal uniek zijn staan voor
de verschillende mensen in de wereld allemaal met een andere kleur, dat kan letterlijk als
huidskleur worden opgevat maar ook figuurlijk als kleur van je hart. De titel flip is voor de
rok letterlijk bedoeld en ook voor de mindset.
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over te praten, of beschaamd, dat merk ik ook in mijn
directe omgeving, daarom wil ik dit onderwerp onder
de aandacht brengen en hopelijk zo mijn bijdrage
leveren aan het verwijderen van het taboe zodat we
hulp kunnen bieden maar ook vragen.

Titel: De maatschappij
een spiegel voor houden
Materiaal: Foto’s

Dit werk gaat over de valkuilen van de jeugd in de
steeds veranderende maatschappij van tegenwoordig.
De druk om perfect te willen en moeten zijn wordt
steeds groter en heeft meer impact op tieners en jongvolwassenen. Er is een exponentiële groei van jongeren
met depressies, burn-outs, eetstoornissen of jongeren
die plastische chirurgie ondergaan. Allemaal omdat ze
zo graag perfect willen zijn maar het niet lukt. Social
media heeft hier flink aan meegewerkt. Door het zien
van de perfecte plaatjes, hoofden ,lichamen en levens
op instagram zien veel jongeren alleen maar meer
problemen bij zichzelf, ze denken na over de plek die
ze op deze wereld hebben en vergelijken zichzelf met de
zwaar bewerkte geënsceneerde foto’s op the gram waardoor ze zich nog slechter voelen. Er wordt figuurlijk
gezien getrokken aan de onzekerheden en gezichten en
spiegelbeelden van de jeugd door de maatschappij wat
ik redelijk letterlijk in de foto’s probeer weer te geven,
of het bijna verdrinken in gedachten en geen uitweg
meer zien. Ze voelen zich niet genoeg, niet perse nodig

Titel: Time for change
Materiaal: Verf op doek

Mijn bedoeling van het werk was door bekende
schilderijen met witte hoofdpersonen die voor
die tijd als het ideale schoonheidsbeeld worden
gezien te vervangen door vrouwen die vandaag
de dag nog niet genoeg gerepresenteerd worden
in de kunst en maatschappij. Het is belangrijk
dat ook mensen met een huidaandoening zoals
viltigo of vrouwen met een hoofdoek in de media
verschijnen zodat jonge meisjes die er hetzelfde
uitzien als zij iemand hebben waar ze op lijken
is etc, en tegenwoordig is dat een groot probleem, om naar op te kijken. De ruimte-achtige achtereen probleem dat ik graag onder de aandacht wil grond is symbolisch voor het feit dat we ruimte
stellen omdat er hulp nodig is. Want dit gebeurt moeten en kunnen maken voor meer representavaker dan je denkt, tieners zijn alleen bang om er tie in de media.
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Shiri Plaggenmars, 17
Ha51
Vertel iets over jezelf
Hou van gezelligheid met vrienden en vriendinnen. Verder ben ik geïnteresseerd in
kunst en ik hou me hier dan ook veel mee bezig :)
Waarom heb je voor kunst
gekozen?
Veel interesse in en voor mijn vervolgopleiding (hoogstwaarschijnlijk kunstacademie)

Titel: All of time and space

Materiaal: Acrylverf op doek, gebakken klei met glazuur.

Op het doek, dat dient als achtergrond, is een voorstelling van de ruimte te zien. Daarvoor
zijn 6 ronde bollen te zien, die gemaakt zijn van klei. Deze geglazuurde bollen stellen
abstracte planeten voor.
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Thijme van arendonk, 17
Ha52
Vertel iets over
jezelf
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Het is beter dan muziek.

Titel: SPACE

Materiaal: Verf

Dit is een werkstuk dat ik heb gemaakt voor een cijfer.
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Jorieke Prins, 16
HA52
Vertel iets over
jezelf
Ik hou van tekenen, schilderen en
netflixen (:
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Het leek me wel een leuk vak
omdat ik van schilderen hou.

Titel: Happiness

Materiaal: Schildersdoek, acrylverf

Ik moest mezelf weerspiegelen in dit schilderij. Ik ben vaak
altijd vrolijk, dus met de bloemen wil ik laten weten, dat ik
dus altijd vrolijk ben. Een eigenschap van mij dus.
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Titel: De Chinese klompen
Materiaal: Hout, en acrylverf

We moesten van de Twentse cultuur en een andere cultuur 1 kunstwerk maken. Ik heb gekozen
om van de klompen en van de Chinese cultuur 1 kunstwerk te maken.
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Alana Rolsma, 16
HA54
Vertel iets
over jezelf
Ik zit op de sporten
tennis, twirlen en behendigheid (met de hond).
Ik hou erg van koken,
daarom zorg ik voor
het avondeten als mijn
moeder niet thuis is en
bak ik soms een cake voor
het gezin.
Waarom heb
je voor kunst
gekozen?
Kunst is een fijne uitlaatklep tussen alle andere
leeruren.
Titel: Het Twentse Sterrenbeeld

Materiaal: Schilderdoek, kwasten, blauwe en witte verf, afbeelding van
het Twentse paard, plakband, katoen en lijmpistool.

De blauwe verf voor de hemel heb ik met de spons op het doek gebracht. Daarna heb ik met
plakband de afbeelding van het Twentse paard in het midden van het doek geplakt en met
de spons om de afbeelding witte verf gebruikt. Vervolgens heb ik de afbeelding van het doek
gehaald en de lijnen van het sterrenbeeld geschilderd. Tenslotte heb ik de vier katoen stukjes geplaatst met behulp van het lijmpistool en de rest van de sterren gemaakt. Als achtergrondkleur
heb ik donkerblauw gekozen als hemel en wit als sterren, zodat het nacht lijkt. Het witte paard
op de voorgrond valt op vanwege de donkere achtergrond. Het schilderij is een combinatie van
geometrisch en organisch. Het sterrenbeeld zelf is geometrisch en het paard erin is organisch.
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Titel: World of Music

Materiaal: Schilderdoek, acryl verf, krijt, wasco, kralen, glitter stof,
plastic sterren en glitter verf.

Mijn kunstwerk gaat over het moment wanneer ik mijn oortjes in doe of een koptelefoon op zet.
Voor mij voelt het dan namelijk alsof ik even uit deze wereld ga en in mijn eigen wereldje stap.
Dit schilderij laat zien waarom muziek zo belangrijk voor mij is en hoe ik mij voel als ik mijn
oortjes of een koptelefoon op heb.
Ik heb mezelf uitgebeeld door een mens te schilderen. De menstekening is abstract geschilderd.
Soms ook een beetje gestileerd, bijvoorbeeld de mond en de ogen. Er zit niet veel diepte in de
menstekening. Dat komt omdat er geen schaduwwerking in zit. Het schilderij is ook figuratief
bedoeld. Het schilderij beeldt uit hoe ik me voel en dat is de boodschap, niet een mooi mensfiTitel: Kubistisch Bos
Materiaal: Schilderdoek

De achtergrond van het schilderij bestaat uit meerdere kubistische vormen met de
kleuren rood, oranje en geel. Er wordt samenhang gecreëerd door de spetters van dezelfde kleuren die overal op het doek zijn geplaatst. Op de voorgrond heb ik origami
dieren geplakt die voornamelijk in het bos voorkomen. De dieren zijn van dezelfde
kleuren als de achtergrond, maar vallen nog steeds op omdat ze geplakt zijn op
kleuren die verschillend zijn van de kleuren die ze zelf hebben. Dieren staan bekend
om goed in te blenden in de natuur met hun kleuren en dat is iets wat ik met dit
schilderij wil laten zien. De kleuren van de dieren hebben ongeveer dezelfde kleur
als de kleuren van de achtergrond.
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max Hauwert, 16
Ha51
Vertel iets over
jezelf
Ik ben Max, ik ben Braziliaanse
versie van Travis Scott maar wit.
Mijn hobby’s zijn programmeren, designen en frisser zijn dan
gesneden brood.
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Anders slaat m’n broer mij in
elkaar.

Titel: corona speedrun
Materiaal: digitaal

Je werkt binnen je lichaam je weg door met topsnelheid
om bij t einde te komen niff, als je te lang duurt ben je
gewoon niet cool.

Titel: tanks

Materiaal: digitaal

Breek elkaar, met een door mij gemaakte game. vecht
tegen elkaar tot je niet meer tegen de druk durft.
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Titel: grobot
Materiaal: digitaal

Tis een robot met een hintje post-apocalyptische voorstellingen
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Helena Lucas, 16
Ha51
Vertel iets over jezelf
Ik ben Helena Lucas en ik ben 16 jaar. Mijn hobby is dansen, dat vind ik geweldig om te
doen.
Waarom heb je voor kunst
gekozen?
Ik heb het vak kunst gekozen, omdat ik het erg leuk vind om creatief bezig te zijn. Ik doe
zelf ook aan een kunstvorm, namelijk aan dans. Ik vind de kunstvorm dans geweldig
om te doen, vandaar dat het mij leuk leek om mijzelf in het vak kunst te gaan oriënteren
in andere kunstvormen. Ter illustratie heb ik mij georiënteerd in de schilderkunst met
mijn werk ‘Euphoria’ en heb ik mij georiënteerd in de mode industrie met mijn werk ‘A
moment in the past’.
Titel: Euphoria

Materiaal: Acrylverf op
doek, glas, nep leer en
crêpepapier.

Mijn werk ‘Euphoria’ is een
kubistisch stilleven waar ik mijn
eigen ‘touch’ aan heb gegeven.
Dit werk is hoe ik deze tijd met
COVID-19 zie. Ik zie deze periode
als een moeilijke tijd, maar ook in
de moeilijkere tijden moet je er het
beste van maken. De titel Euphoria
staat voor een enorm blij gevoel
die mensen kunnen krijgen en
ik hoop dat ik met dit werk deze
emotie over kan brengen naar de
kijker. De boodschap van dit werk
is dat je ook in deze moeilijke tijd
er een feestje van moet maken!
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Titel: A moment in the past

Materiaal: Witte stof, wit draad, nep vegetatie/bloemen, gedroogde
bloemen(viooltjes) en textielverf.

Mijn werk ‘A moment in the past’ is gebaseerd op de oude Twentse cultuur en op de oude
Griekse cultuur. Het ontwerp van het kledingstuk is geïnspireerd op de Twentse klederdracht
rond de 18de eeuw. De ornamenten en de kleuren op de blouse zijn geïnspireerd op de naar
mijn mening prachtige Griekse natuur. De Griekse mythologie spreekt mij ook erg aan, vandaar dat ik op de achterkant van de blouse Medusa heb geschilderd. Met dit werk neem ik de
kijker mee naar een moment in het verleden van deze cultuur combinatie.
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Aiden zonnebeld, 18
Ha52
Vertel iets over
jezelf
Ik teken graag en ik speel gitaar.
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Om een vak te hebben waar je
kan concentreren op voornamelijk het maken van kunst en
niet alleen maar bezig bent met
theorie stampen.

Titel: memento ludere
Materiaal: Olieverf op canvas

Kubistisch stilleven
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Titel: 404

Materiaal: Olieverf op
canvas

Vanuit je droom terug gezogen
naar de realiteit.

Titel: Cottton
Dragon

Materiaal: Olieverf op
houtenpaneel

Draak in een katoenveld.
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Joyce lin, 18
vw61
Vertel iets over
jezelf
Ik ben Joyce en ik vind het erg
leuk om dingen te doen met mijn
handen. Het werk komt er dan
niet altijd even goed uit, maar ik
vind het belangrijker om lol te
hebben en iets nieuws te leren,
dan een goed kunstwerk neer te
zetten. Verder vind ik het leuk
om met mensen te praten. Ook
chat ik met mensen uit andere
landen, waardoor ik ook altijd
weer iets nieuws leer.
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Kunst geeft mij ontspanning in
het rooster. Het is iets anders
dan alle andere vakken door het
creatieve gedeelte. Het is ook erg
interessant te zien hoe mensen
toendertijd dachten en dat laten
terugzien in hun werk dat is
overgebleven.

Titel: Stop toch eens!
Materiaal: Acryl op doek

Het thema was kubisme, dus ik heb wat voorwerpen bij elkaar gepakt en het afgebeeld op
deze wijze. De voorwerpen heb ik soms een kleur
gegeven dat je misschien doet denken aan fruit.
Hierdoor komt het beeld van de fruitschaal op,
maar dan anders!
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Titel: Vurige
bijeenkomst

Materiaal: Acryl en papier op hout

Voor dit kunstwerk moesten
we een andere cultuur combineren met het Twentse cultuur.
Hiervoor heb ik de Chinese
cultuur gekozen, omdat mijn
ouders allebei uit China komen.
Ik heb het paasvuur en een draak
gecombineerd. Het is een vurige
bijeenkomst. Het brengt mensen
bij elkaar en dat wilde ik laten
zien.

Titel:
Relaties

Materiaal: Gips

Voor deze opdracht moesten
we een kunstwerk voor de
openbare ruimte maken.
Het zijn twee handen die
een belofte maken, maar het
is niet duidelijk tussen wie.
Het kan iedereen zijn. Het
kan een relatie zijn, zoals
een familierelatie, maar ook
een relatie tussen vrienden.
Het is maar net wat jij er
in ziet.
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joliene menger , 17
HA55
Vertel iets over jezelf
Ik volleybal, vind het leuk om met m’n vrienden dingen te doen.
Waarom heb je voor kunst
gekozen?
Er was niet echt een andere keuze en dit leek me leuker dan muziek

Marit van ‘t Oever , 17
HA51

Titel: Lost & Found, in love
Liefde wakkert vuren aan...

Materiaal: schildersdoeken
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Vertel iets over jezelf
Mijn hobby’s zijn alles met vriendinnen
Waarom heb je voor kunst
gekozen?
Om mijn creativiteit te kunnen uiten en meer te weten te komen over de achtergronden
en geschiedenis van kunst.

Titel: Ik, ik, ik en ik
Veel verandering, maar nog altijd ik
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Fleur bonthuis, 17
vw62
Vertel iets over
jezelf
Ik squash, kijk graag netflix,
skeeler graag, spreek graag af
met vriendinnen, speel graag
met mijn hond. ik ben erg
gestructureerd, soms iets te. ik
houd van grapjes en iemand
om mee te lachen.
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Ik wilde mijn creativiteit kunnen toepassen en wilde niet
alleen maar exacte vakken,
ik ben niet muzikaal genoeg
voor muziek.
Titel: Reaching for the light

Materiaal: hout, verf, papier, plastic gloeilampen, oude stroomdraden

Met het kunstwerk heeft de kunstenaar op een symbolische wijze twee dingen duidelijk willen
maken. Zo heeft de kunstenaar heeft duidelijk willen maken dat er veel meer onder een mens
schuilt, dan dat je kan waarnemen. Ook hoef jij zelf nog niet helemaal te weten wat er onder
jouw huid schuilt. Ook moet je jezelf misschien nog wel ontdekken. Als je jezelf hebt weten te
ontdekken komt er een lichtje in je leven. De robothand kan door de moertjes en tandwielen
op meerdere manieren bewegen, wat betekent dat jij zelf een beetje bepaald hoe je kan worden.
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Titel: Life choises

Materiaal: hout, fotolijstjes, verf, touw,
punaises

Het werkstuk ‘Life choises’ wil duidelijk maken dat in
het leven één specifieke keuze veel gevolgen heeft, soms
dus ook gevolgen die de rest van iemands leven bepalen
kunnen. Vooral bij huisdieren wordt het leven bij aanschaffing al volledig bepaald. In het werkstuk worden dan
ook meerdere mogelijke keuzes weergegeven, die gemaakt
konden worden voor Skye: de puppy op de foto’s. De keuzes bevatten foto’s met echte belangrijke functies, zoals de
politie of een speurhond, maar ook negatieve beelden wat
Skye kon voorstellen als de keuze niet gemaakt werd dat
Skye een huishond werd, zoals een straathond die barst
van de honger.

Titel: Met je
hoofd in de wolken
Materiaal: doek, verf

De maker wil beweging suggereren
en duidelijk maken dat er naast het
hoofd ook leegte is. Na het denken
stopt eigenlijk al het logische in de
Er ligt een duidelijke boodschap achter het werk, waarmee wereld.
de maker ook duidelijk wil maken dat er goed nagedacht Er is niks als je niet je hele hoofd
moet worden over de keuze die je maakt als je een hond
gebruikt bij beslissingen die je in
aanschaft. Misschien heeft de aanschaffende persoon eerst het leven maakt.
in gedachte om er een politiehond van te maken, maar
dan moeten zij niet vergeten dat er een grote kans is dat
de lijnen die nu op het werk groen zijn, wellicht oranje
kunnen worden. Als politiehond krijgt de hond een bepaald karakter wat misschien niet honderd procent meer
kan werken als een huishond. Alles zou net wat anders
zijn, als er keuzes worden gemaakt voor een hond. En
daar moet gewoon echt goed over nagedacht worden en
dat moet doormiddel van dit werk ook lichtelijk duidelijk
worden.
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Zoë Wessels, 18
vw61
Vertel iets over
jezelf
Ik hou erg van sporten. Ik zit op
turnen en daarnaast ga ik geregeld naar de sportschool. Naast
sporten ben ik graag bij mijn
vrienden en familie.
Waarom heb je
voor kunst
gekozen?
Ik heb kunst gekozen omdat ik
hier de mogelijkheid voor kreeg
binnen mijn pakket. Ik heb
namelijk cultuur en maatschappij als vakkenpakket en kunst
leek mij hier een leuke toevoeging
aan. Ik ben van mezelf niet heel
creatief maar vond het wel altijd
heel leuk om creatief bezig te zijn.
Dit is de reden waarom ik kunst
heb gekozen. Ik ben erg blij dat ik
in de vierde kunst heb gekozen.
Het is zeker geen makkie, maar
wel heel leuk en gezellig!

Titel: Gewonnen

Materiaal: Canvas & verf, zwarte stift
voor de omlijning van de randen.

Dit werk gaat over de mens in de huidige maatschappij.
Tegenwoordig wil iedereen behoren tot de grote massa
en dit gaat ten koste van de individuele eigenschappen
van het individu. Dit laat ik zien door linksonder in de
hoek een massa van ledenpoppetjes te laten zien. Naarmate je kijkt naar de diagonale lijn zie je dat er telkens
minder poppetjes komen. Deze poppetjes, die mensen
voorstellen, vechten om hun eigen, unieke identiteit te
behouden.
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Titel: Een blik in
het verleden

Materiaal: Houten planken &
foto’s

In dit werk laat ik door middel van fotografie de vier generaties uit mijn familie
zien. Elke plank stelt de levensloop
van iemand voor, met de belangrijkste
momenten daarin afgebeeld. Zo laat
ik het leven van mijn overgrootmoeder,
oma, moeder en van mijzelf zien. Van elk
heb ik dezelfde belangrijke momenten
opgezocht zoals : Trouwen en kinderen
krijgen. Bij mijn plank hangt er maar
1 foto, omdat ik nog de belangrijke
momenten voor me heb.

Titel:
Ik en mijn gedachten

Materiaal: Canvas, krantenknipsels, hout en verf

Dit werk heb ik gemaakt in het begin van de
corona tijd , alle krantenknipsels die op het
werk zitten hebben betrekking tot de Corona
epidemie. Met dit werk wil ik uitbeelden hoe
ik mij voelde in deze tijd. Ik heb deze tijd
ervaren als: heftig. Ik vond het erg moeilijk
om alles een plekje te geven en gewoon proberen door te gaan. De krantenknipsels op
de achtergrond staan voor de normale gang
van zaken in deze periode. Het is bijzonder
hoe snel je went aan een bepaalde situatie
en kranten met onderwerpen over Corona
waren, en zijn nog steeds erg normaal. Daar
boven heb ik uit hout een silhouet van een
hoofd gemaakt, dit hoofd staat voor mezelf.
Ik, verzonken in mijn eigen gedachtes.
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Emma Roelofsen , 17
HA55
Vertel iets over jezelf
Ik ben Emma en ik ben 17 jaar. Ik woon in Vriezenveen en zit in 5 havo. Mijn hobby is
tennissen. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd met vriendinnen af te spreken, te
winkelen en creatief bezig te zijn.
Waarom heb je voor kunst
gekozen?
Ik heb kunst gekozen omdat ik het leuk vind om creatief bezig te zijn.

Titel: Ik hoal van oe

Materiaal: Spiegel en acrylverf

Op de spiegel staat “ik hou van je” in het Twents en in Chinese tekens. Ook zie je je eigen cultuur
in de spiegel, dit brengt alle culturen samen.
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Titel: Citrus

Materiaal: Doek en acrylverf

Op het schilderij zie je een bovenaanzicht van een tafel. Op die tafel staan bordjes met verschillende soorten citrus vruchten.
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