jan broekstra

huis zypendaal

kunstgeruis
in de klas
Voor het kunstproject een zacht geruis exposeren zeven kunstenaars in de zeven opengestelde kastelen
van Gelders Landschap en Kasteelen. Kunstenaar jan broekstra onderzocht huis zypendaal en
maakte hierop geïnspireerd nieuw werk. Zijn 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 Jan
Broekstra. 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 Jan Broekstra 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.

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 Jan broekstra EN zijn WERK IN huis
zypendaal
Bakken
Jan Broekstra (1964) bakt. Hij bakt porselein in zijn eigen oven. Hij bedenkt hedendaagse varianten van
traditioneel servies, zoals theeservies. Broekstra maakt ook lampen of andere gebruiksvoorwerpen. Hij
blaast glas in Tsjechië. Alles specifiek voor een plek of doel. De wijze waarop hij dit doet is echter zo uniek
en autonoom, dat er geen sprake is van productie zoals je dat van een vormgever mag verwachten. Het
zijn eerder kunstwerken waar je uit kunt drinken of bloemen in kunt zetten. Bij Broekstra is ieder stuk
een stuk met een verhaal. Zoals de vazen die eigenlijk afkomstig zijn uit een enorme kroonluchter die hij
eerder maakte. En om het plaatje compleet te maken: graag kookt hij erbij. Zodat je ook vanuit die hoek
het verhaal kunt proeven.
Water
Jan Broekstra werd gegrepen door de belangrijke rol die het water speelt bij huis Zypendaal. Hij stelde
zich voor hoe het zou zijn als je rechtstreeks uit de bron van de Jansbeek zou drinken. Die plastic flessen met bronwater in de winkel vindt hij aperte onzin. Jan heeft een sterke voorkeur voor porselein, het
drinkt fijner en is recyclebaar. Om aan deze gedachten recht te doen maakte hij in de nabijheid van het
huis een follie, een bouwwerk dat met opzet zonder nut of bizar is, met allemaal porseleinen bekertjes
erop. Die glazuurde hij met blauwe vlekken, als knipoog naar het Aziatische servies in huis Zypendaal.
Bij de follie kun je een bekertje Zyp-bruis drinken, drinkwater uit de bron van Zypendaal. En hoe beeldschoon de bekertjes van porselein ook zijn, ze moeten echt blijven hangen voor de volgende dorstige
passant.

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.

jan broekstra

huis zypendaal

met andere
ogen
WELKOM in het beroemde huis Zypendaal! Een huis met heel veel kamers voor grote mensen: een damessalon, een eetkamer, een rode salon en een herenkamer. Maar een kinderkamer ontbreekt. Achter het huis,
tussen de bomen, ligt een kleiner huis. Daar woonde de leraar en konden de kinderen spelen. De grote mensen
hadden dan geen last van hen. Kunstenaar Jan Broekstra onderzocht huis Zypendaal en was vooral onder
de indruk van het water buiten. Bij huis Zypendaal ontspringt namelijk de Sint-Jansbeek.

Huis Zypenda

maar eerst..
weet je?

De Arnhemmers noemen huis Zypendaal
graag een ‘kasteeltje’.
Maar het is eigenlijk een buitenplaats.

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

check!

Kasteel Door

GEBOUWD IN:

MAAK
INDRUK OP
JE vrienden
vertel ze:

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

Misschien een ver familielid?

Je mag sook wat verzinnen!

“Het water
uit de bron bij
huis
Zypendaal
vult alle vijvers
in Park Sonsbeek en de
Sint-Jansbeek
in de stad.”

samen kunst kijken
Wandel buiten naar het kunstwerk van Jan Broekstra en doe samen met je klasgenoten dit onderzoek.
Samen weet je meer! En bedenk: GOED KIJKEN is het halve werk.

Huis Verwo

nodig:

Stopwatch of horloge

nadenkers

Stap 1:
Wie heeft een stopwatch of horloge? Die persoon bewaakt
de tijd.

Jan Broekstra ontwerpt dingen om te
gebruiken. Bekers, borden, schalen en lampen.
Het liefst van porselein.

Stap 2:
Kijk allemaal 30 seconden lang naar het kunstwerk van Jan
zonder iets tegen elkaar te zeggen.

Onderzoek het huisje van Jan en ontdek welke materialen
hij heeft gebruikt.
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________

Stap 3:
Na 30 seconden vertel je elkaar wat je zag.
TIP: Laat elkaar uitspreken en bedenk dat er geen foute
antwoorden bestaan.

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

Jan maakte voor Zypendael een soort huisje waaruit je
bronwater of ‘Zypbruis’ kunt tappen. Je mag daarvoor de
porseleinen kopjes gebruiken. Plastic flesjes vindt hij maar
niks! Liever een slokje nemen en daarna je kopje netjes
omspoelen voor de volgende voorbijganger.

Stap 5:
Kun je nog meer ontdekken?

Wat vind jij van dit idee? _______________________
__________________________________________
__________________________________________

TIP: Gebruik woorden als gebruiksvoorwerp / servies /
(bron)water / duurzaam.

Tap een beetje ‘Zypbruis’ en proef als een echte wijnkenner! Laat het water in je mond rondspoelen en gorgel
een beetje. Welke smaken proef je allemaal?
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________

tekenen

Jan heeft zijn porseleinen kopjes beschilderd met
blauw. Hij zag die kleur op het Chinese servies in
huis Zypendaal. Nu jij!
Maak een mooi ontwerp voor op een porseleinen kopje.
Welke kleur zou jij graag gebruiken?
Wat zou je het liefst op een Zypbruiskopje zien?

En? Proeft iedereen hetzelfde?
De titel van Jans kunstwerk is ‘Zypbruis’. Past de titel goed
bij het werk? Of heb je een betere titel?
__________________________________________
__________________________________________
Bespreek samen: Passen Zypbruis en huis
Zypendaal goed bij elkaar?

check!

Inmiddels heb je kunstenaar Jan Broekstra wat beter leren kennen.Vul aan het eind van je bezoek deze checklist in.
Lievelingsmateriaal?
Lievelingsonderwerpen?
Wat vindt hij van huis Zypendaal?

voor in de klas
vouw je eigen bekertje
Drink water uit een zelf gevouwen bekertje.Volg de instructies op de volgende pagina en gebruik het speciale
vouwblaadje op deze pagina.
Tijd over? Versier je bekertje met de prachtigste tekening!

Stap 1:
Knip het blaadje uit en leg het met een punt
naar je toe.
Vouw het papier dubbel van onderen naar
boven.

Stap 4:
Vouw de rechter punt naar linksboven.

Stap 2:
Vouw de bovenste punt van alleen de voorste
laag naar de rand onderaan en weer terug.

Stap 5:
Vouw de bovenste punt van alleen de voorste laag
naar onderen, tussen de twee lagen van de
voorste driehoek.

Stap 3:
Vouw de linker punt naar rechtsboven, naar het
punt waar de vouwlijn van de vorige stap en de
rechterrand samenkomen.

Stap 6:
Vouw de bovenste punt naar achteren.

Klaar om uit
te drinken!

