HIDDEN TREASURES
Patronen zichtbaar maken

Naam:
Klas:

HIDDEN TREASURES

Kunst en media:
Zoek een verborgen patroon op het internet en maak hier een
artistiek product van

Roos Groothuizen
Consulate of Google

Jeroen van Loon
Kill Your Darlings

In deze lessenserie ga je onderzoek doen op social media.
Dagelijks houden wij ons bezig met social media. Facebook, Whatsapp, E-Mail, Tinder en
Youtube, waarschijnlijk kijk jij er ook dagelijks op.....? Maar ben jij je er van bewust van
wat er allemaal gebeurt op social media? Wat voor ontdekkingen kom jij tegen? Je kunt
allerlei ontdekkingen vinden op social media, waar jij je waarschijnlijk nog niet bewust van
was. Met deze lessenserie behandelen we een aantal kunstenaars die ook door middel
van social media patronen zijn tegengekomen en deze zichtbaar hebben gemaakt door
middel van een artistiek product (kunstwerk).
Nu is het de taak aan jou!

Leerdoelen

1. In deze lessenserie leer jij digitaal onderzoek doen op social media.
en maak je een verborgen patroon zichtbaar.
2. Het verborgen patroon wat jij hebt gevonden, werk je uit in een artistiek product.
3. Het onderzoek en artistiek product prestenteer je aan de klas en verantwoord daarbij de gemaakte
keuzes.

Hoofdopdracht

Kunst en media:
Zoek een verborgen patroon op het internet (social media) en maak hier een artistiek product van.

Kunstenaars

Jeroen van Loon
Kill your darlings
Frank Schallmaier		
Datingsite Homoseksuele man
Roos Groothuizen 		
Consulate of Google
Supercut.org			No Signal

Theoretische bron

‘When arts and analytics overlap’

Frank Schallmaier 			

Golan Levin.

Decorrespondent.nl

Globale tijdsplanning
1. Onderzoek doen op het internet. 			
Bekijk de tussenopdracht ‘Onderzoek’			

4 uur

2. Onderzoek Klassikaal bespreking met feedback

1 uur

3. Maken van het artistiek product 			

6 uur

4. Presentaties						2 uur

No Signal
Supercut.org

Frank Schallmaier
Datingsite Homoseksuele man

HIDDEN TREASURES
Na het bekijken van het lesmateriaal ‘HIDDEN TREASURES’ ga je individueel een
onderzoek doen op internet, binnen social media. Hoe je dit onderzoek moet aanpakken
lees je in ‘Onderzoek Social media’. Hierin wordt uitgelegd hoe je te werk kan gaan.
Aan de hand van het onderzoek (waarin je een patroon hebt gevonden) creeër je een
artistiek product. Je denkt na over hoe je met de vormgeving het patroon kunt versterken.
In de laatste les presenteer je het product voor de klas.

Onderzoeksopdracht
Patronen ontdekken en onderzoeken op social media.
(4:00 uur)
Als eerste kies je een bron waar jij je onderzoek wil gaan doen.
Kies uit:
- Marktplaats
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- Tinder
- Nieuws (Nu.nl, Telegraaf, Correspondent)
- Youtube
- Mail
- Whatapp
Een patroon ontdek je niet meteen, daarom is het belangrijk om eerst zo ‘breed’ mogelijk te gaan
zoeken. Scrol eens door Facebook en bekijk de profiel foto’s van je vrienden, wat valt je op?
Of typ een bizarre zoekterm in op marktplaats en wat ontdek je?
Wie of welke mensen spreken zich graag uit op social media?
Probeer eerst voor jezelf te bedenken wat jij zelf interessant vindt en houdt dat in je achterhoofd
bij het zoeken. Op deze manier kan je gerichter gaan zoeken op het internet.
Zoek minimaal 20 afbeeldingen / teksten uit waar een grof patroon in te herkennen is.
Bekijk het filmpje ‘When Art and Analystics Overlap’ vanaf 37:40.
Ga naar www.youtube.com en vul de titel When Art and Analytics Overlap - Golan Levin - May
23, 2013 in.
(Dit filmpje is ook leuk om het volledig te bekijken. Er worden verschillende voorbeelden van
verzamelingen en patronen in beeld gebracht.)

In dit filmpje wordt een goed voorbeeld laten zien over hoe je een patroon zichtbaar kunt maken.
Het is belangrijk om de gevonden afbeeldingen/teksten te sorteren en te onderzoeken.
Print al je gevonden materiaal en leg het voor je neer op tafel.
Speel met de afbeeldingen/teksten sorteer ze op geslacht, soort, kleur, vorm enz...
Hierdoor ontstaan er verschillende stapels en vallen er ook een aantal afbeeldingen/teksten af.
Je hebt nu een grof, globaal patroon in beeld gebracht. De volgende stap is om dit patroon te
versterken door nog kritischer naar je patroon te kijken. Passen ze allemaal even goed bij elkaar?
sorteer de afbeelden/teksten uit op:
Kleur
Geslacht
Doelgroep
Details
Onderwerp
Gebeurtenis
Ruimte
Teksten

Artistiek product maken
Het zichtbaar maken van je onderzoek is een belangrijk onderdeel van de opdracht. Je moet
uiteindelijk het onderzoek beeldend kunnen tonen. Gooi dus niks weg! Alles wat jij hebt gevonden
en hebt gesorteerd is een onderdeel van jouw werk.
Als je, je onderzoek goed hebt samengesteld en er is een patroon herkenbaar, begin je met het
brainstormen over je artistieke product. Schets de ideeën in je dummy.
Het is de bedoeling dat je een artistiek product maakt wat goed aansluit bij het patroon.
De uitwerking moet het gevonden patroon versterken! Kijk naar het voorbeeld van Jeroen van
Loon, ‘Kill Your Darlings’ (lesmateriaal, Hidden Treasures).
Je bent helemaal vrij hoe je deze opdracht wil uitvoeren. Je mag alle materialen en kuntsvormen
gebruiken. Bijvoorbeeld:
film, poster, instalatie, fotografie.....
Stel jezelf de vraag: waarom past een ...... bij mijn patroon?

Presentatie van het artistiek product
Bij de presentatie is het belangrijk dat je de gemaakte keuzes laat zien en onderbouwt.
Het onderzoek en dummy is een onderdeel van de presentatie.
Zoek naar een goede locatie binnen de school om je werk te kunnen presenteren. Waar komt je
werk goed naar voren en is het niet teveel afgeleid aan de omgeving?
Zodra alle werken geinstalleerd zijn beginnen we met de presentaties.
In de presentatie komt naar voren:
- welk patroon heb je gevonden, waar en waarom vond je dit een goed patroon?
- was jij je al bewust van dit patroon of anderen in de klas?
- waarom heb je gekozen voor deze uitwerking van je artistiek product?

Leren is gericht op de
culturele wereld van de
leerling

Relevantie van lesontwerp

a: Leertaken zijn gericht op de cultuur van de leerling, afgeleid van de praktijken van
kunstprofessionals en gesitueerd in een sociaal- culturele context.

Gemaakt door:
Jasmijn Kamsma, Odil Kizilkaya, Rosanne Versteeg

Leertaken zijn afgeleid van
activiteiten van kunstprofesionals

De leerlingen werken individueel, maar bij de conceptpresentaties ondersteunen zij elkaar met
(peer) feedback. Nadat het artistiek product afgerond is, wordt er door middel van presentaties
gereflecteerd op het eigen werk en het werk van de medeleerling.
Kopiëren, samplen en remixen worden beschouwd als onderdelen van het artistiek proces. De
leerlingen kopieren letterlijk afbeeldingen of quotes van het internet en maken hier hun eigen
product van.

De ontdekking van het piemelpatroon door Frank Schallmaier
(decorrespondent.nl)

c: De klas functioneert als een leergemeenschap waarin verschillende expertises worden
gedeeld

‘Wanneer je grote hoeveelheden
foto’s analyseert, blijkt dat
iedereen hetzelfde doet’

Er is sprake van een complexe taaksituatie. De leerlingen krijgen de ruimte tijdens de lesuren om
zelfstandig een onderzoek te starten vanuit eigen interesse. Van het onderzoek wordt een artistiek
product gemaakt. Zij mogen zelf beslissingen nemen over het materiaal gebruik.

Roos Groothuizen

b: Kennis wordt geconstrueerd in complexe taaksituaties.

Frank Schallmaier

‘When arts and analytics overlap’
– Golan Levin. Gaat onder andere
over hoe je zo’n verzameling van
bijvoorbeeld een verborgen patroon
die je hebt gevonden, het beste kan

Ons lesontwerp past goed bij de leefwereld van de leerlingen.
De leerlingen zijn dagelijks bezig met het internet en vooral met social media.
Daarbij worden er betekenisvolle verbindingen tussen populaire cultuur, hedendaagse kunst en
sociaal-culturele thema’s gelegd.
Wij laten voorbeelden zien van actuele kunstenaars, zoals Roos Groothuizen en Frank
Schallmaier. Zij maken beiden gebruik van de populaire cultuur en sociale-culturele thema’s.
De populaire cultuur komt ook nog terug in het filmpje van ‘No Signal’ van supercut.org, waarin
een patroon naar voren komt uit allerlei bekende films. Deze verschillende kunstbronnen
functioneren als stimuli voor het educatieve ontwerpproces.
Social media is heel erg van dit moment en mede daarom zo belangrijk. We laten de leerlingen
ook kennis maken met de bewustwording van privacy op het internet binnen de huidige
maatschappij.

No Signal (and other cellular
drama)

Dit lesontwerp is opgebouwd aan de hand van het model voor authentieke kunsteducatie van Emiel
Heijnen.

http://collectheworld.tumblr.com

Relevantie van lesontwerp

Essay: van der Waal: ‘Reacties
vormgeven.
uit de kunst op social media’
Correspondent: ‘De ontdekking
van het piemelpatroon door
Het leren is gesitueers in een brede
Frank Schallmaier’.
maatschappelijke context

De komst van nieuwe communicatietechnologieën heeft ons de mogelijkheid gegeven om steeds
meer digitaal te kunnen werken. Ook het onderwijs gaat in deze ontwikkelingen mee:
digitale leermiddelen, ‘cloud’, ‘social media’, en software as a service’ zijn toepassingen die in het
onderwijs steeds meer een grote rol spelen. Social media, als Facebook en Twitter zijn ongekend
populair bij middelbare school leerlingen. Deze kunnen daarom ook dienen als instrument bij de
verwerving van bijvoorbeeld: vreemde talen, culturele contacten en de kunsten.
Tegenwoordig is internet een goed middel om op de hoogte te blijven over de wereld.
Kunstenaars maken hier gebruik van en maken kunst van vreemde, opvallende verschijnselen.

