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Leerdoelen:

- Je kan een discussie houden over 
het exposeren van straatkunst 
- Je kan uitleggen wat underground 
art is en wat high art is 
- Je kan verschillende kunstenaars 
benoemen die gelinkt zijn aan het 
thema underground versus high art    

Algemene info: 

- Straatkunst zien we overal om 
ons heen, vooral in grote steden
- Straatkunst wordt veel op social 
media gedeeld zoals Instagram
- Dr. Rat, Hero de Janeiro en The 
London Police zijn drie beroemde  
straatkunstenaars die veel werken 
in onder andere Amsterdam hebben 
gemaakt

Begrippen: 

- Straatkunst: kunstvorm 
gerelateerd aan de 
graffitibeweging, kunstuitingen 
die zich begeven in openbare 
ruimte
- Graffiti: kunstvorm waarbij 
gebruik gemaakt wordt van 
spuitbussen, verf, stickers en 
andere materialen om teksten of 
figuren te maken 
- Underground art: straatkunst 
dat niet bewust wordt afgezet 
tegenover een groot publiek 
- High art: straatkunst of kunst 
van straatkunstenaars dat in 
musea wordt geëxposeerd en 
dus bekend zijn in de 
kunstwereld 

Opdracht: 

Jullie gaan een video kijken over 
het onderwerp underground art 
versus high art. Nadat jullie deze 
video hebben gekeken gaan jullie 
in discussie met elkaar. De 
docent zal steeds 1 stelling 
voorlezen waarna jullie voor 
jezelf gaan bepalen of je het 
sterk oneens, gewoon onees, 
gewoon eens of sterk eens bent 
met de stelling. Je moet hiervoor 
een goede rede bedenken en 
deze delen met je klasgenoten. 
Jullie zullen ook op elkaars 
redenen moeten reageren een 
echte discussie te starten. 

Huiswerkopdracht:

- Schrijf een verslagje over 1 van 
jou favoriete stellingen en licht 
toe waarom je er sterk 
oneens/oneens/eens/sterk eens 
mee bent. 
- Gebruik in je verslag de 
begrippen die je vandaag hebt 
geleerd. 
- Benoem ook 1 van de 
kunstenaars uit de video in je 
verslag ter ondersteuning van je 
argument. 

Beoordelingscriteria: 

- Je doet actief mee aan de 
discussie, dus je geeft tenminste 1 
keer klassikaal je mening en licht 
die toe 
- Je overlegt met klasgenoten de 
stelling en jullie gekozen mening
- Wanneer je spreekt voor de klas 
zorg ervoor dat je duidelijk te 
verstaan bent
- (Optioneel) Je verslag moet over 1 
stelling gaan waarin je de 
begrippen van deze les verwerkt en 
1 kunstenaar benoemt uit de video 

Stellingen: 

- Underground art is straatkunst 
dat door alleen onbekende 
kunstenaars is gemaakt
- High art is kunst dat alleen aan 
de muren van een museum hangt 
en niet buiten op straat hoort 
- Straatkunst kan allen high art 
worden als musea het interssant 
vinden 
- Underground art is 
betekenisvoller omdat het niet in 
opdracht van een museum is 
gemaakt
- Straatkunst dat in opdracht is 
gemaakt is niet echt straatkunst 
meer  




