Groep 7: Floor Freutel, Mandy Hakker, Lieke Zeeman

Woorden van de Straat
School: Middelbare school VMBO/HAVO/VWO
Klas: Onderbouw VO
Duur: 60 minuten
Lesopdracht: Woorden van de straat. Leerlingen maken hun eigen street art
tekst binnen een bepaalde functie van tekst in street art.
Inleiding:
Bij street art denken veel mensen aan pieces of tags. Met deze opdracht
wordt street art van een andere kant belicht, leerlingen gaan de functie van
tekst in street art leren. De leerlingen kiezen een van de functies die tekst kan
hebben, bijvoorbeeld parodie en gaan hier mee aan de slag. Dit is een
motiverende opdracht om uit te voeren voorafgaand aan een schooluitje naar
het museum Street Art Today in Amsterdam.
Leerdoelen:
Na afloop van deze opdracht kunnen de leerlingen:
• Functies van tekst in street art benoemen.
• Voorbeelden geven van teksten die binnen de functies van tekst in
street art vallen.
• Een relatie leggen tussen het doel van de tekst en de vormgeving.
• Hun mening in een pakkende tekst formuleren die anderen aan het
denken zet.
Materialen:
Minimaal
• Iets waar de leerlingen hun boodschap op kunnen schrijven bijv. plaat
hout.
• A3 papier, potloden, pennen of stiften
• tape
• grafitti spuitbussen of verf + kwasten of (markeer) stiften
• eventueel papier + scharen (stencils maken)
Ideaal
• filmpje woorden van de straat
• beamer of smartboard
• laptop/computer
• Muur waar leerlingen op mogen spuiten,
schilderen en schrijven.
• stencil plastic
• stanleymes
• snijmat
• A3 papier
• potloden
• graffiti spuitbussen
• verf
• kwasten
• (markeer) stiften

Opdracht:
De leerling kiest een van de volgende functies uit die in het filmpje
voorkomen:
Politieke boodschap: de maker wil het publiek aan het denken zetten over
misstanden in de maatschappij.
Anti-reclame: de maker gaat de strijd aan met de beeldcultuur, of is kritisch
over de economie.
Parodie: hierbij wordt er een grap gemaakt of de spot met iets bedreven.
Persoonlijke boodschap: de maker wil zijn of haar interesses en gedachten
delen door deze te uiten op straat.
Vanuit het gekozen functie gaan de leerlingen zelf een tekst bedenken. Het
ontwerp moet passen bij het gekozen functie en je aan het denken zetten.
Vervolgens gaan de leerlingen een ontwerp van hun graffiti tekst maken op a3
papier.
Eisen per thema:
Politieke boodschap: de boodschap moet op een actueel politiek
probleem/onderwerp aansluiten en de kijker daarover laten nadenken.
Anti-reclame: het moet een kritische boodschap zijn over beeldcultuur of over
economie. De boodschap moet dat overbrengen op de kijker.
Parodie: er zit veel humor en spot in de tekst waardoor de kijker anders naar
de wereld gaat kijken. Het werk heeft een relatie tot de omgeving.
Persoonlijke boodschap: de leerling verzint een originele boodschap, die bij
de persoonlijkheid van de leerling past.
Als het ontwerp af is, laten de leerlingen het aan de docent zien. Na
goedkeuring gaan de leerlingen de graffiti tekst op een muur (eventueel een
houten paneel of een groot vel papier) spuiten, schrijven en/of schilderen. De
grootte van de werken van de leerlingen hangt af van het formaat van de
muur of het houten paneel. De docent verdeelt de muur vooraf in vlakken met
tape. Daarbinnen maken de leerlingen hun werk met verschillende technieken
zoals hieronder beschreven is.
Technieken minimaal:
Het belangrijkst is dat de leerlingen hun boodschap over kunnen brengen.
Een aantal praktische technieken zijn:
• De tekst met markeerstiften opschrijven.
• De tekst op de muur schilderen.
• Een stencil maken door letters of woorden uit papier te knippen en
daar vervolgens met stift of verf overheen gaan.
Technieken ideaal:
De leerlingen kunnen de volgende technieken gebruiken:
• Een stencil maken van plastic of papier en daar vervolgens overheen
spuiten of verven. Bij plastic het patroon met stanleymes uitsnijden.
• De tekst direct op de muur spuiten, schrijven of verven.
• Verf of markeerstiften gebruiken om het werk te omlijnen.

Praktische eisen:
• Het ontwerp wordt gecontroleerd door de docent op de volgende
punten: de eisen per thema, of het uitvoerbaar is, niet aanstootgevend
is en of de teksten enige originaliteit bevatten.
• Er wordt rekening gehouden met de normen en waarden van de
school.
• Het formaat van de graffiti tekst op de muur/ houten paneel past binnen
het formaat dat door de docent is bepaald.
• Er is een functie uitgekozen.
• Er is een zelf bedachte tekst.
• Er is een graffiti tekst ontworpen die past bij de functie en de inhoud.
Beoordelingscriteria:
• Actieve deelname aan de bespreking van graffiti teksten uit het filmpje.
(2 punten: luisteren en meningsvorming)
• bedenken en formuleren van een pakkende en inhoudelijke graffiti
tekst. (1 punt)
• De tekst past binnen een van de vier functies. (1 punt)
• De inhoud van de tekst sluit aan op de gekozen vormgeving en de
gekozen materialen. (2 punten)
• De graffiti tekst op de muur is een vergrote of verbeterde uitwerking
van het ontwerp. (2 punten)
Raakvlak leefwereld leerlingen:
Leerlingen komen street art overal tegen: als ze naar school, sport of vrienden
gaan. In deze les gaan de leerlingen zich meer verdiepen in street art en
graffiti teksten. De leerlingen gaan een tekst bedenken die zij met iedereen
willen delen.
Tijdsplanning:
Activiteit

Benodigdheden

tijd

filmpje kijken

computer, beamer scherm, filmpje

5
min

bespreken filmpje

powerpoint presentatie met kunstwerken en
de 5 functies

10
min

kiezen functie en
bedenken tekst

kladpapier

10
min

ontwerp maken

A3 papier, potloden en stiften

10
min

goedkeuring ontwerp
door docent

ontwerp

5
min

uitwerken ontwerp op
de muur

verf, kwasten, markeerstiften, spuitbussen,
eventueel een stencil

20
min

Verdieping docent
Begrippenlijst:
Piece: groot werk waarbij uiterlijk belangrijk is.
Tag: soort handtekening van kunstenaar, wordt ook gebruikt om gebied te
claimen.
Street art: alle kunst die je op straat tegen kan komen, zijn vaak afbeeldingen.
Graffiti: genre waarbij namen en teksten worden verspreidt, uiterlijk van
de tekst is belangrijk.
Stencil: een stencil is een sjabloon gemaakt van een materiaal dat inkt.
doorlaat en waarmee afdrukken kunnen worden gemaakt.
Tips:
Het is het leukst om met de leerlingen naar een locatie te gaan waar ze hun
graffiti tekst buiten op een muur kunnen spuiten. In veel steden zijn plekken
waar dit legaal kan. Zo’n plek heet een hal of fame, afgekort hof. Informeer bij
de gemeente of dit in de buurt van de school kan. Het NDSM werf terrein, de
locatie van het museum Street Art Today is ook zo’n legale plek. De opdracht
zou dus ook daar kunnen worden uitgevoerd.
Andere mogelijkheden zijn om het op een muur in de school te doen of op
houten platen. Overleg met het schoolbestuur wat de mogelijkheden zijn.
Als alle eerder genoemde opties niet mogelijk zijn, kunnen de leerlingen hun
graffiti teksten ook op papieren posters schrijven en in de school ophangen.
Achtergrond informatie:
Street art is een kunstvorm die je op straat tegenkomt, in bv de vorm van
graffiti, posters en stickers. Het moet snel worden aangebracht. Dat komt
omdat het illegaal is: het is verboden om je naam of een muurschildering
zomaar op een gebouw te zetten. Street art wordt daarom vaak verwijdert
door de gemeente. Het komt ook voor dat iemand anders op dezelfde plek
een nieuw kunstwerk maakt over een het andere kunstwerk heen. Vaak
denken mensen bij street art aan hele mooie (piece?) tekst of
muurschildering. Maar street art kan ook uit tekst bestaan. Daar gaat deze les
over.
Bij tekst in street art gaat het om een vorm van vrije meningsuiting. Sommige
straatkunstenaars willen dat hun tekst er heel mooi uitziet. Soms zijn de
letters niet eens meer leesbaar. Die kunstenaars vinden dat ze het recht
hebben om de straat mooier te maken met hun werk. Maar, er zijn ook
kunstenaars die iets willen vertellen. Met graffiti, stickers en posters
publiceren zij hun verhaal op straat waar iedereen het kan lezen. Vaak willen
deze straatkunstenaars ergens op reageren, waar ze het niet mee eens zijn.
Dat kan gaan om een politieke situatie in de stad of het land, of om
advertenties van bedrijven. Vaak op een grappige manier willen deze
straatkunstenaars laten weten wat er volgens hen mis is in de samenleving en
daar verandering in brengen. Tot slot zijn er straatkunstenaars die een
persoonlijke boodschap openbaar willen maken. Het is dan niet meteen voor
iedereen duidelijk waar de graffiti tekst over gaat. De straatkunstenaar wil dat
het lezerspubliek over zijn of haar tekst nadenkt.

Actuele kunstenaars:
BNE maakt een statement door stickers met zijn tagnaam “BNE” op veel
verschillende locaties te plakken. Daarmee wil hij het straatbeeld, dat
gekenmerkt wordt door de vele advertenties van grote bedrijven, veranderen.
Hij wil laten zien dat iedereen het recht heeft om zijn tekst in de openbare
ruimte te plaatsen en te verspreiden.
Laser 3.14 is een straatkunstenaar die persoonlijke boodschappen met graffiti
in de openbare ruimte aanbrengt. Hij spuit zijn teksten op houten panelen of
doeken op straat. Die plekken zijn niet illegaal, omdat die er staan voor de
bouw. Zijn kunst is dan ook tijdelijk zichtbaar.
Mobstr: schrijft grappige, kritische graffiti teksten in de openbare ruimte. Met
zijn teksten gaat hij een spel aan met de gemeente. De gemeente verwijdert
zijn graffiti, omdat het illegaal is. Mobstr reageert daarop door telkens een
nieuwe graffiti tekst aan te brengen op dezelfde plek.
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Woorden van de Straat
Begrijp jij wat er staat?

De kunstenaar
Laser 3.14
laat met zijn werk
een persoonlijke
boodschap achter
Opdracht
Je maakt een zelf bedachte graffiti tekst die past bij één van
de 4 functies van tekst die genoemd zijn in de PowerPoint ven
het filmpje.
Deelopdrachten
1. Kies een categorie en bedenk een graffiti tekst die daarbij
past.
2. Maak een ontwerp van je graffiti tekst op A3 papier. Het
ontwerp moet bij de bedachte graffiti tekst passen. Laat het
ontwerp ook even goedkeuren door je docent.
3. Spuit, schrijf of schilder je tekst op de door de docent
aangewezen plek.
Functies
Politieke boodschap: de maker wil het publiek aan het denken
zetten over misstanden in de maatschappij.
Anti-reclame: de maker gaat de strijd aan met de beeldcultuur, of
is kritisch over de economie.
Parodie: hierbij wordt er een grap gemaakt of de spot met iets
bedreven.
Persoonlijke boodschap: de maker wil zijn of haar interesses en
gedachten delen door deze te uiten op straat.

Werkwijze
1. Kies een functie: politieke boodschap, anti-reclame, parodie,
of persoonlijke boodschap. En bedenk vanuit je gekozen
thema een bijpassende tekst, denk hierbij aan wat jij
belangrijk vindt en wat jij met iedereen wilt delen. Geen grof
taalgebruik en geen beledigingen!
10 minuten
2. Maak bij je gekozen tekst een ontwerp op A3 papier. Denk
hierbij aan vormgeving van de letters, de leesbaarheid en
tekeningen of symbolen die je bij de tekst wilt maken.
Bedenk ook welke materialen je wilt gebruiken (verf,
spuitbus, markeerstift of stencil) en stem jouw ontwerp
daarop af.
10 minuten
3. Overleg met je docent of je dit ontwerp mag uitvoeren op de
aangewezen plek.
5 minuten
4. Na goedkeuring van je docent ga je het ontwerp uitvoeren.
Je mag hierbij zelf uitkiezen welk materiaal jij wilt gebruiken.
Ook mag je een stencil maken door je ontwerp uit papier te
knippen of uit plastic te snijden.
20 minuten

Vereisten
•
•
•
•
•

Je doet actief mee aan de bespreking van het filmpje
Je hebt een originele en inhoudelijke tekst bedacht
De tekst past bij één van de vijf thema’s uit het filmpje
De vormgeving van je tekst en de materialen die je hebt
gebruikt passen bij jouw tekst
Je hebt jouw ontwerp op de muur gespoten met een graffiti
spuitbus, verf, markeerstiften en/of een stencil

Banksy,
Laser 3.14
& Mobstr

