
Engagement vs. Amusement 
 

Kicking the system 

 

Veel straatkunst wordt gemaakt voor de lol. Jongeren zetten 

snel een tag of spuiten een grappig figuurtje. Niet iedereen zou 

dit direct ‘kunst’ noemen. 

Maar er is ook een andere kant: een groot aantal kunstenaars 

gebruikt de straat om een maatschappelijke boodschap over te 

brengen. Ze uitten hun mening of proberen aandacht voor een 

probleem te vragen. Vaak doen ze dit met een grappige twist. 

Goede voorbeelden hiervoor zijn de straatkunstenaars Plastic 

Jesus en de Duitse beweging Paintback, die aan bod zijn 

gekomen in het filmpje. Aan de hand van deze kunstenaars ga 

je een opdracht uitvoeren.  

 

De opdracht: 

 

Je werkt in groepjes van 2 of 3. Voor deze opdracht ga je zelf een straatkunstwerk maken.  

Dit kunstwerk moet aan een aantal richtlijnen voldoen.  

Het kunstwerk wordt maximaal A2-formaat.  

Het is de bedoeling dat jouw kunstwerk een maatschappelijke boodschap overbrengt. 

Dit kan je letterlijk doen door tekst te gebruiken, of door middel van beelden. 

De boodschap ga je tevens op een grappige/leuke/mooie manier proberen over te brengen. 

Je kunt een beeldend (3D) werk maken of je 

kunst je werk met behulp van spuitbussen/verf 

spuiten/schilderen. 

Als je kunstwerk af is, ga je dit op straat 

plaatsen. Je combineert zo amusement en 

engagement. Houd in je achterhoofd dat 

straatkunst niet overal legaal is! Overleg met je 

docent waar je jouw werk het beste kunt 

tentoonstellen. Gebruik Plastic Jesus en 

Paintback als inspiratie. 

 

 

 

 

 

 

 



Engagement vs. Amusement 
 

 

De eisen: 

Aan het eind van deze opdracht heb je… 

- … een beeldend werk gemaakt met een maatschappelijke boodschap. 

- … dit werk overgebracht op een amuserende manier. 

- … geleerd hoe je een boodschap het beste kunt overbrengen op straat. 

- … geleerd hoe engagement en amusement samen kunnen gaan in een kunstwerk. 

 

De beoordelingscriteria: 

- Brengt je kunstwerk een duidelijke boodschap over? 

- Is het op een leuke/amuserende manier overgebracht? 

- Is het kunstwerk op straat te plaatsen? 

- Zijn de taken binnen de groep goed verdeeld? 

- Is er goed nagedacht over het kunstwerk? 

 

 

 


