Robbie cornelissen

kasteel hernen

kunstgeruis
in de klas
Voor het kunstproject een zacht geruis exposeren zeven kunstenaars in de zeven opengestelde kastelen van
Gelders Landschap en Kasteelen. Kunstenaar ROBBIE CORNELISSEN onderzocht KASTEEL
HERNEN 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 Robbie
Cornelissen. 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 Robbie Cornelissen 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
Robbie Cornelissen op zijn 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 robbie cornelissen EN zijn WERK IN
KASTEEL hernen
Tekenaar
In het werk van tekenaar Robbie Cornelissen (1954) raak je nooit uitgekeken. Met een ongeëvenaard
gevoel voor detail tekent hij ruimtes en gebouwen. Hij draait zijn hand niet om voor enorme afmetingen.
De perspectieven zijn soms even onnatuurlijk als spectaculair, met als gevolg dat je je in een andere wereld
waant. Een andere keer lijken je lenzen niet goed te functioneren want dan is alles dubbel, of te kort, of te
dichtbij. De voorkeur van de kunstenaar voor architectonische ruimtes vertaalt zich in een passionele ontdekking per potlood. De toeschouwer blijft niet zelden verbluft achter. De laatste jaren experimenteert de
kunstenaar met het maken van films: in een opeenvolging van enorme hoeveelheden tekeningen komt de
wereld van Cornelissen echt tot leven.
Animatie

Rond kasteel Hernen heeft nooit een veldslag plaatsgevonden. Maar je kunt je best voorstellen dat dat had
kunnen gebeuren. Robbie Cornelissen maakte van honderden tekeningen een animatiefilm van deze denkbeeldige Slag om Hernen. Je ziet de ridders ten strijde trekken, de zwaarden worden getrokken, de paarden groeperen zich. De twee kampen verdelen zich en beginnen opnieuw. De vlag op het kasteel wappert.
In een dramatisch hoogtepunt zie je dat alles een kringloop is, het bloed droogt op in de aarde, en nieuwe
bomen groeien op de restanten van de veldslag. Alles heeft een begin en een einde, en vanuit het einde
ontstaat weer een nieuw begin.

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.

robbie cornelissen

kasteel Hernen

met andere
ogen

Kasteel Rosendael

Welkom in het beroemde middeleeuwse kasteel Hernen! Ooit woonden hier kasteelheren. Nu kun je er
heen om terug te gaan in de tijd en te dwalen door de donkere gangen. Kunstenaar Robbie Cornelissen
onderzocht het kasteel en maakte speciaal voor deze plek een animatie over ridders en kastelen. Honderden
tekeningen waren er nodig voor één kort filmpje.

Kasteel Hernen

-

-

maar eerst..
MAAK INDRUK OP JE
vrienden. vertel ze:

“Weten jullie dat de tv-serie Floris hier
is opgenomen?”

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

check!
GEBOUWD IN:
HOEVEEL TORENS?
HOEVEEL KAMERS?
SLOTGRACHT?
(OPHAAL)BRUG?

weet je?

SCHIETGATEN?
OPVALLENDE VERSIERINGEN?
BEROEMDE BEWONERS?
BEROEMDE SPOKEN?

Misschien een ver familielid?

Je mag ook zelf wat verzinnen!

Kasteel Hernen is nooit ten
prooi gevallen aan oorlogsgeweld of natuurrampen.
Het is een van de mooiste en
best bewaarde gebleven
middeleeuwse
kastelen van ons land.

samen kunst kijken
Op de grote zolder van het kasteel vertoont Robbie Cornelissen zijn animatiefilm. Alsof hij de sfeer
van de riddertijd wil terughalen. Ga naar de zolder en doe het volgende onderzoek samen met je klasgenoten. Samen weet je meer! En bedenk: GOED KIJKEN (en luisteren) is het halve werk.

wilde hyacynt

nadenkers

Stap 1:
Kijk en luister allemaal naar het kunstwerk van
Robbie zonder iets tegen elkaar te zeggen.

Verzin samen een spannend verhaal bij de animatie
van Robbie. Eén voor één voeg je een zin toe aan het
verhaal, dat begint met:

Stap 2:
Na de film vertel je elkaar wat je zag (en hoorde).

‘Lang, lang geleden vocht de jonge ridder
Floris in een vreselijke veldslag. Hij raakte
gewond en vlak voor hij van zijn paard viel zag
hij in de verte …….’

TIP: Laat elkaar uitspreken en bedenk dat er geen
foute antwoorden bestaan.
Stap 3:
Alles gezien en gehoord? Waar gaat het werk over
volgens jou? Waaraan zie of hoor je dat?
Stap 4:
Kun je nog meer ontdekken?

knikkende vogelmelk

TIP: Gebruik woorden als animatie / strip / echt /
fantasie / abstract / tekenen / digitaal / analoog

tekenen

Robbie noemt zijn kunstwerk De Slag om Hernen. Maar
die slag heeft hier nooit plaatsgevonden! Waarom zou
hij dat doen? Bedenk samen een paar goede redenen!
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Of kun je misschien een betere titel verzinnen?
________________________________________
________________________________________
Bespreek samen: Passen het
kunstwerk en het kasteel goed bij elkaar?

Een tekening van Robbie ziet er zo uit.
Hij onderzoekt al tekenend hoe hij ridders, harnassen, wapens en gevecht kan weergeven. Nu jij! Welke kleuren zou jij voor een veldslag
gebruiken? En hoe zien jouw vechtende ridders eruit?

check!

Inmiddels heb je kunstenaar Robbie Cornelissen wat beter leren kennen. Vul aan het eind van je
bezoek deze checklist in.
Lievelingsmateriaal?
Lievelingsonderwerpen?
Wat vindt hij van Kasteel Hernen?

robbie cornelissen

voor in de klas

kasteel Hernen

flipboekje
Maak zelf een flipboekje van tekeningen uit de film van Robbie Cornelissen
flipboekje

thuis
doen

1.
Knipzelf
de een
plaatjes
uit
Maak
flipboekje
van tekeningen uit het filmpje van Robbie
Cornelissen.
2.
Leg ze op volgorde.
3. Maak er een stapeltje van.
1. Zet
Knipdedelinkerkant
plaatjes uit.
4.
vast met een stevige paperclip of wasknijper.
2. Leg de
ze blaadjes
op volgorde.
5.Laat
snel door je vingers glijden en verwonder je over het resultaat!
3. Maak er een stapeltje van.
4. Zet de linkerkant vast met een stevige paperclip of wasknijper.
5. Laat de blaadjes snel door je vingers glijden en verwonder je over
het resultaat!
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