aline eras

kasteel rosendael

kunstgeruis
in de klas
Voor het kunstproject een zacht geruis exposeren zeven kunstenaars in de zeven opengestelde kastelen van
Gelders Landschap en Kasteelen. Kunstenares ALINE ERAS onderzocht KASTEEL ROSENDAEL en
maakte hierop geïnspireerd nieuw werk. Haar werk biedt een bijzondere kans om kinderen kennis te laten
maken met hedendaagse kunst en hierover in gesprek te gaan.
Om u als leerkracht hierbij op weg te helpen heeft Museum Arnhem speciaal bij deze tentoonstelling
educatief aanbod ontwikkeld, wat gratis te gebruiken is. In dit bestand vindt u de verschillende
mogelijkheden voor het kasteelbezoek of in het klaslokaal. Ook vindt u achtergrondinformatie over het
project en de kunstwerken. Beleef zo samen met de kinderen op een speelse manier de unieke combinatie
tussen erfgoed en hedendaagse kunst!

KASTEELBEZOEK
Bij ieder kasteel zijn rondleiders opgeleid voor Een
zacht geruis. Bij de aanvraag van uw bezoek kunt u
aangeven dat u tijdens de kasteelrondleiding speciale
aandacht wilt voor de kunstwerken van Aline Eras.
Neem hiervoor contact op met het kasteel en vraag
naar de mogelijkheden.

KUNSTKIJKBLAD ‘MET ANDERE
OGEN’
Bij de tentoonstelling zijn kunstkijkkaarten
ontwikkeld. Deze staan boordevol leuke
opdrachten die de kinderen uitdagen nóg beter
te kijken. Print ze uit en gebruik ze tijdens het
kasteelbezoek.
De kunstkijkbladen zijn te vinden in dit
document.

FILM
Speciaal voor de tentoonstelling is een korte film
gemaakt waarin je Aline Eras aan het werk ziet.
Deze is niet specifiek gemaakt voor kinderen
maar wel geschikt om gezamenlijk te kijken in
het klaslokaal, bijvoorbeeld na het kasteelbezoek.
De film vind je hier.

MEER ONTDEKKEN?

IN DE KLAS

Lees alles over alle kunstenaars, de kunstwerken en
de tentoonstelling hier op de website van een zacht
geruis of ontdek nog meer kunstwerken van Aline
Eras op haar site.

In het kasteel geweest? Op het knipblad is
een leuke verwerkingsopdracht voor in het
klaslokaal.
Het knipblad is te vinden in dit document.

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER ALINE ERAS EN HAAR WERK IN KASTEEL
ROSENDAEL
Verzamelen
Aline Eras verzamelt graag dingen uit de natuur. Zo houdt ze erg van dode insecten, mossen,
stenen en schelpen. Ze gebruikt deze als basis voor haar tekeningen. Vaak verzint ze al tekenend
zelf een variant op een species. Deze gemuteerde levensvormen worden weer gerangschikt naar
soort en ingezet voor stillevens. De wonderlijke verzameling schelpen die de kunstenaar aantrof
op zolder van Kasteel Rosendael waren aanleiding voor een hele nieuwe serie tekeningen. Deze
schelpenverzameling is afkomstig van de douane, die ze in beslag heeft genomen. Ze worden
gebruikt voor restauratie van de schelpengalerij. Aline Eras kreeg van Geldersch Landschap
en Kasteelen de volledige vrijheid om met deze schelpen en koralen stillevens te maken in
combinatie met haar tekeningen.
Behalve door de schelpen werd haar aandacht ook getrokken door de steentjes op het grindpad
van het kasteel. Ze begon deze te verzamelen en vroeg zich af welke voeten er allemaal al
overheen hadden gelopen in de loop der tijd. Ze gaf de mogelijke verhalen een letterlijk ‘gezicht’
door daadwerkelijk kleine gezichtjes op de stenen te tekenen.
Rode draad
De interventies door de kunstenaar in het weelderige interieur beginnen in de eerste salon.
Hier plaatste zij een stilleven met een tekening op de schouw, waar normaal familiefotootjes
te zien zijn. In de tweede salon richtte zij een werkhoekje in op het oude bureautje. Waar je
een schrijfplekje zou verwachten is er nu een tekenplek met de inspiratie van schelpen binnen
handbereik. Aan de wand daarachter hangt een grote tekening van een schelp, alsof die altijd al
onderdeel uitmaakte van het interieur.
De eetkamer werd spectaculair getransformeerd tot een denkbeeldige overvloedige dis, met ook
hier schelpen als hoofdmaaltijd. In de bibliotheek worden in een vitrine steentjes getoond, en
in de blauwe slaapkamer staan voor het raam met uitzicht op de schelpengalerij eveneens twee
vitrines. Hierin weer een combinatie van tekeningen en inspiratiebronnen. De ingreep van de
kunstenaar eindigt in de keuken, waar de ‘maaltijd’ voor de eetkamer is bereid. Door de schelpen
als rode draad in te zetten wordt een parallel verhaal verteld over het kasteel en de bewoners.
De bezoeker ervaart dat inspiratiebronnen kunnen leiden tot een andere beleving van, en een
andere blik op het kasteel. Niet alle verhalen kunnen immers met woorden worden verteld.

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER HET PROJECT EEN ZACHT GERUIS

een zacht geruis
7 kunstenaars - 7 Gelderse kastelen
20 april t/m 31 oktober 2018
Productiehuis Plaatsmaken initieerde in bijzondere samenwerking met Geldersch Landschap &
Kasteelen en Museum Arnhem het kunstproject een zacht geruis. Gelderland kent veel kastelen en
landhuizen. Zeven daarvan, in bezit van GLK, zijn opengesteld voor publiek. Elk van deze kastelen werd
gekoppeld aan een hedendaagse kunstenaar, die op basis van de plek en de geschiedenis nieuw werk
maakt.
Kastelen spreken van oudsher zeer tot de verbeelding en Plaatsmaken wil deze verbeelding graag
concretiseren. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat door een inhoudelijke koppeling tussen (immaterieel)
erfgoed en hedendaagse kunst er een interessante, tijdloze dialoog kan ontstaan die laat nadenken en
ontroert. Op ieder kasteel heeft de zorgvuldig voor dat kasteel of landhuis uitgekozen kunstenaar zich als
het ware ingraven in de plek, de geschiedenis en de bewoners, en geeft daar een inhoudelijke reactie op
door middel van nieuw. Dit werk wordt in de context van het kasteel getoond.
Met dit project wil Plaatsmaken de verbinding leggen tussen oud en nieuw, een nieuw publiek bereiken,
en vooral op een bijzondere wijze hedendaagse beeldende kunst met erfgoed en tradities verbinden
en onder de aandacht brengen. Het project wordt tegelijkertijd op zeven kastelen gepresenteerd en
vergezeld door een publicatie en een educatief randprogramma, dat door Museum Arnhem wordt
verzorgd.
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Kasteel Cannenburch

Kasteel Rosendael

Welkom in het beroemde kasteel Rosendael! Ooit bouwde de graaf van Gelre op deze plek een
kasteel met een ronde toren. Het kasteel veranderde, maar de ronde toren bleef. Nu lijkt het meer op en
buitenhuis dan een oud kasteel. De vroegere bewoners konden zich in de tuin goed vermaken dankzij een
Schelpengalerij en de ‘Bedriegertjes’ waar verborgen fonteintjes mensen onverwachts natspuiten.
Kunstenaar Aline Eras onderzocht het kasteel. Op de zolder vond ze prachtige schatten die ze
gebruikte voor haar kunstwerken.

maar eerst..
weet je?

De ronde toren van kasteel Rosendael
is een donjon: een middeleeuwse,
verdedigbare woontoren.

Ga zelf op onderzoek uit. Bekijk de buitenkant
van het kasteel en bevraag, als het nodig is,
kasteelmedewerkers! Vul dan de checklist in.

Kasteel Hernen

check!
GEBOUWD IN:

MAAK
INDRUK OP
JE vrienden
vertel ze:

HOEVEEL TORENS?
HOEVEEL KAMERS?
SLOTGRACHT?
(OPHAAL)BRUG?
SCHIETGATEN?
BEROEMDE BEWONERS?
BEROEMDE SPOKEN?

Misschien een ver familielid?

Je mag ook zelf wat verzinnen!

”Weten jullie dat
de donjon van
kasteel
Rosendael ooit
25 meter hoog
was en nog
steeds de dikste
kasteeltoren van
ons land is?”

-

samen kunst kijken
Op verschillende plekken in het kasteel heeft Aline Eras tekeningen neergelegd of opgehangen.
Soms op een manier alsof ze er altijd al zijn geweest. Zoek een tekening van Aline op en doe het
onderstaande onderzoek samen met je klasgenoten tijdens de rondleiding. Samen weet je meer! En
bedenk: GOED KIJKEN is het halve werk.

h -

gevlekt longkruid

nodig:

Stopwatch of horloge

Stap 1:
Wie heeft een stopwatch of horloge? Die persoon bewaakt
de tijd.
Stap 2:
Kijk allemaal 30 seconden lang naar het kunstwerk van Aline
zonder iets tegen elkaar te zeggen.
Stap 3:
Na 30 seconden vertel je elkaar wat je hebt gezien.

-

E ri
K asteel

TIP: Laat elkaar uitspreken en bedenk dat er geen foute
antwoorden bestaan.

wilde hyacynt

Stap 4:
Alles gezien? Waar gaat de tekening over volgens jou?
Waaraan zie je dat?

nadenkers
Aline’s tekeningen zijn heel precies gemaakt.
Met fijne potloden tekende ze vondsten van
de zolder van kasteel Rosendael na.

Jan B
ONDERZOEK: Tekende ze alleen na? Of gebruikte
Huzei s Z
stiekem ook veel fantasie? _____________________
________________________________________
_______________________________________
Aline noemt haar zoldervondsten “schatten”, terwijl het
niet om goud of parels gaat. Waarom zou ze dat doen?
Bedenk samen een paar goede redenen! __________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________

Hans
Kasteel

Stap 5:
Kun je nog meer ontdekken?

Kun je misschien andere schatten bedenken die Aline na
zou kunnen tekenen? _______________________
________________________________________
________________________________________
__

TIP: Gebruik woorden als fantasie / realistisch / uit de
natuur

Bespreek samen: Passen de tekeningen en het
kasteel goed bij elkaar?

tekenen

20 ap
t/m 3
2018

De tekeningen van Aline zijn een combinatie van werkelijkheid en fantasie. Nu jij! Zoek een schat om na te
tekenen (en gebruik ook een beetje je fantasie).

knikkende vogelmelk

check!

Inmiddels heb je kunstenaar Aline Eras wat beter leren kennen.
Vul aan het eind van je bezoek deze checklist in.
Wat maakt zij zoal?
Lievelingsmateriaal?
Lievelingsonderwerpen?

Wat vind zij van kasteel Rosendael?

buiten
Als je straks buiten komt, zie je grote
grindpaden rondom het kasteel. Aline
zag dit ook. Ze zocht de mooiste
steentjes uit en bracht ze tot leven:
de stenen hebben gezichtjes gekregen.
Nu jij! Zoek een mooie steen en teken er een
gezichtje op.

voor in de klas

thuis doen

schelpenmemory

MEMORY
Aline Eras maakte foto’s van de schelpen die ze op de zolder van kasteel Rosendael vond. Knip de

Aline
foto’sschelpenmemory.
van de schelpen die ze op de zolder van kasteel Rosendael vond. Knip
foto’s Eras
uit enmaakte
speel samen
de foto’s uit en speel thuis schelpenmemory.

