MICROWERELD

(Opdracht te geven vanaf klas 1 VO, aanpassen naar behoefte)
In de komende weken ga je thuis aan de slag voor kunst beeldend. Je werkt aan de
onderstaande opdrachten. Bij de opdrachten staat waar en wanneer je deze moet
inleveren.

De relatie tussen de mens en virussen is een ingewikkelde relatie. Virussen kunnen ons ziek

maken, maar niet allemaal! In ons DNA zijn sporen te vinden van oude virussen die onderdeel
van onze genetische code zijn geworden en in onze fecaliën (kak) zitten soms wel meer dan

1200 verschillende virussen. Nu lijkt er een virus te zijn overgesprongen van een dier op de
mens. Meestal overleven virussen niet in een nieuwe omgeving, maar heel soms kunnen ze

dat wel. Het coronavirus COVID-19 is een voorbeeld van zo’n virus. Inmiddels heeft het virus
de hele wereld op z’n kop gezet.

Tijdens deze opdrachtenreeks onderzoek je virussen zowel als kunstenaar en designer als

onderzoeker. Je ontwikkelt meer begrip voor wat een virus is en leert hoe kunstenaars en
designers de wereld van virussen onderzoeken.

Na het maken van de opdrachten en het zoeken naar antwoorden ga je aan
de slag met de volgende Eindopdracht:

Maak een kunstwerk of een designobject waarbij je gebruikt
maakt van de eigenschappen van een virus
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Opdracht 1a (Inleveren in zelf invullen – tijd ca. 30 min.)
De hele wereld is in de ban van het Corona-virus, we kunnen inmiddels spreken van een crisis.
Wetenschappers zijn hard aan het werk om een medicijn te ontwikkelen voor als je Corona
hebt en een vaccin te maken om je te beschermen tegen Corona.
1. Wat betekent deze crisis voor jou persoonlijk?
2. Wat is een virus?

3. Wat is het verschil tussen het hebben van een virus en een bacterie?
4. Waarom kan een vaccinatie helpen tegen een virus?

5. Om een virus goed te kunnen bestrijden kijken Microbiologen door een microscoop
naar cellen. Ze kijken bijvoorbeeld naar hoe cellen en virussen op elkaar reageren. Zo
doen zo onderzoek naar bijv. de ontwikkeling van medicijnen. Deze microwerelden
zien er prachtig uit. Je gaat nu zelf onderzoek doen naar deze micro-organismen.
Zoek afbeeldingen van de volgende organismen:
•

Virus (Bijvoorbeeld COVID-19)

•

Volvox (Groenwier)

(tip! Als je googelt op SEM (scanning

•

Sieralgen

•

Amoebe

dan krijg je mooie afbeeldingen,

•

Pantoffeldiertje (Paramecium)

•

•

Gist (Saccharomyces cerevisiae)

elektron microscope) bijv. SEM Volvox
zoektermen als microscope Volvox

Zoek zelf nog een afbeelding, beschrijf wat er te zien is.

werken ook goed)
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Opdracht 1b (Inleveren in zelf invullen – tijd ca. 45 min.)
Kunstenaar Gemma Anderson heeft onderzoek gedaan naar verschillende celstructuren in

het plantenrijk, mineralenrijk en dierenrijk. Normaal gesproken onderzoek wetenschappers
maar een van deze rijken. Als kunstenaar heeft Gemma Anderson deze beperking niet. Zo

ontdekte ze dat dezelfde celstructuren in de verschillende rijken voorkomen. Met deze kennis
maakte ze tekeningen van nieuwe organismen.

Gemma Anderson

Isomorphology

Gemma Anderson

Isomorphogenesis

Nu je ook kennis hebt opgedaan over virussen, bacteriën en andere micro-organismen, ga je
zelf aan de slag met het ontwerpen van nieuwe micro-organismen. Maak op een A3 papier
een nieuwe microwereld van niet bestaande micro-organismen.

Gebruik hiervoor weer een zwarte fineliner, vulpen of een kroontjespen met een potje inkt.
Om je tekening een succes te laten worden let je op de volgende dingen:

- gebruik verschillende vormen en structuren (je kan nog meer inspiratie vinden op internet
of op de website van Gemma Anderson: http://www.gemma-

anderson.co.uk/image/isomorphogenesis/ en http://www.gemmaanderson.co.uk/image/isomorphology/

- een mooie verhouding is 30% zwart en 70% wit (of andersom)
- werk netjes en gedetailleerd
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Opdracht 2 (Inleveren in zelf invullen – tijd ca. 75 min.)
In deze opdracht ga je nadenken over de eindopdracht.

Maak een kunstwerk of een designobject waarbij je gebruikt
maakt van de eigenschappen van een virus
Beantwoord de onderstaande vragen.

1. Er is op dit moment sprake van een pandemie, wat is het verschil tussen en pandemie
en een epidemie?

2. Op de website: https://filmpjevandedag.nl/ worden filmpjes geplaatst die viral gaan.
Wat betekent het als een filmpje viral gaat?

3. Wat zijn de overeenkomsten tussen het viral gaan van een
filmpje en een pandemie?

4. Wat zijn de eigenschappen van een virus?

5. Zijn virussen alleen maar slecht voor de mens?
6. Wat zijn de overeenkomsten tussen een virus en een
computervirus?

Bekijk de Inspiratie voor de eindopdracht:
•

Op de website https://we-make-money-not-art.com/a-virus-walks-into-a-bar-

or-how-art-and-science-can-infect-each-other/ zie je het werk van John Walter.
In de trailer laat de kunstenaar zien zien via hoe het hiv-virus zich verspreidt in
een Engelse pub.
•

Kunstenaar Mathijs Sterrenberg maakte het project Fading Boundaries. We zijn
steeds meer verbonden met onze computers, wat als een computervirus ons

lichaam infecteert? https://mathijssterrenburg.com/project/fading-boundaries
•

De Volkskrant laat met deze simulatie zien hoe een virus zich verspreid:
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2016/vaccinatie/

•

Op de website van Micropia vind je veel informatie over microwerelden en
virussen https://www.micropia.nl/nl/ontdek/microbiologie/virus/

•

Op Instagram wordt ook veel werk gepost met #coronaart

Let op! Opdracht gaat hierna verder!
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Maak nu 4 schetsen van kunstwerken en/of designproducten waarbij de eigenschappen van
een virus gebruikt. Je kan ervoor kiezen om uiteindelijk een schilderij te maken, een videoclip,
animatie, gebruiksvoorwerp, illustratie, strip, mode etc.

De 4 schetsen scan je in of je maakt een foto van de afbeeldingen. Je kan ook nog wat
toelichten met tekst als je daar behoefte aan hebt.

Instagram: @barakashrafart

Airborne Snotty Vase – Marcel Wanders
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Opdracht 3 (Inleveren in zelf invullen – tijd ca. 75 min.)
In deze opdracht ga je aan de slag met de eindopdracht.

Maak een kunstwerk of een designobject waarbij je gebruikt
maakt van de eigenschappen van een virus

Soms wordt je kunstwerk mooier als je er een serie van maakt, omdat je dan beter een
verhaal kan vertellen. Denk aan een fotoserie, ontwerpen voor een set

gebruiksvoorwerpen, verschillende mode-ontwerpen, meerdere illustraties, een drieluik
als schilderij, een korte film of verschillende scenes etc.

Technieken/technologieën die je kan gebruiken:
Photoshop (of Gimp, de gratis versie)

Potloden

Filmedit programma

Stiften

Sketch Up

Afvalmateriaal

Waterverf

Je familie

Stopmotion Studio
Tinkercad
Acrylverf
Pen

Stof

Spullen uit de natuur
Etc.

Juist een combinatie van materialen levert vaak een spannend werk op.

Als je digitaal werk hebt gemaakt:

Lever je werk in als jpg of mov. of een link op youtube.

Als je analoog werk hebt gemaakt:

Maak foto’s of een film van je werk en lever deze in als jpg of mov. of een link op youtube.
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