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Schilderkunst

Schilderkunst is een vorm van vrije beeldende kunst vervaardigd door
een kunstschilder.
Een kunstenaar brengt verf aan op een oppervlak (drager of
ondergrond) aan. De drager is in het algemeen een op een spieraam
opgespannen doek (canvas) gemaakt van linnen, ongebleekt katoen of
halflinnen. De ondergrond kan ook van hout, papier, karton, steen,
metaal of kunststof gemaakt zijn. De verf bestaat uit pigment
(kleurstof) in een vloeibaar medium.
Het fundamentele verschil tussen schilderkunst en andere
tweedimensionale kunstvormen is dat schilderkunst werkt met in een
vloeistof (schildermedium) opgeloste (geëmulgeerde) pigmenten. Door
menging kunnen ontelbare nuances en schakeringen van kleur en
intensiteit bereikt worden. De lagen kunnen dun of dik (pasteus)
opgebracht worden. Schilderkunstige uitingen zijn vaak opgebouwd uit
meerdere transparante lagen en contrasterende kleurvlakken, terwijl
tekentechnieken en grafiek in eerste plaats met lijnen werken en
meestal direct dekkend uitgevoerd worden. De grenzen zijn soms niet
scherp te trekken. Bijvoorbeeld van een 'penseeltekening' is moeilijk
te zeggen of het een tekening is of een schildering.
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Tekenkunst

Tekenkunst kan opgesplitst worden in enerzijds het
waarnemingstekenen ("tekenen naar de natuur") waarbij de
kunstenaar tekent naar de zichtbare werkelijkheid en tracht
natuurgetrouw weer te geven wat hij ziet, en anderzijds
verbeeldingstekenen ("tekenen naar de verbeelding") het tekenen van
wat de kunstenaar aanvoelt, hoe hij de realiteit op dat ogenblik
ervaart of wat hij er in ziet, oftewel abstracte of geabstraheerde
tekenkunst. Een tekening kan helemaal voorstellingsloos zijn, of kan
een verwerking of interpretatie van een voorstelling zijn.
Tekeningen worden gemaakt met grafietpotlood, houtskool,
contépotlood, siberisch krijt, pastel of inkt, of, afhankelijk van de
druktechniek, getekend op of gekrast in een of andere soort plaat (met
daarop eventueel een substantie aangebracht waarin getekend wordt,
en die, eventueel na chemische bewerking, rechtstreeks gebruikt
wordt om de tekening op papier te drukken, of indirect, via een andere
drager). Hoewel het een tekentechniek lijkt te zijn, wordt de
pasteltechniek officieel ingedeeld bij de schildertechnieken.
Pentekeningen worden gemaakt met een tekenpen of een rietpen, en
inkt of bister. Vóór de uitvinding van het potlood werd er vaak
getekend met een zilverstift op geprepareerd papier. Ook kan
getekend worden met een penseel en Oost-Indische inkt, of eventueel
met verf. Als er een combinatie van inkt en water wordt gebruikt,
spreekt men van een gewassen (pen)tekening. Hierbij worden lichtere
partijen ingeschilderd met een verdunde oplossing van de tekeninkt of
waterverf De drager is meestal papier of karton, maar ook hier zijn
talrijke uitzonderingen op.

VOORBEELDEN

PERSOONLIJKE MENING



Tekenkunst PAGINA 7



Tekenkunst PAGINA 8



Tekenkunst PAGINA 9



Fotografie

Fotografie is het met behulp van licht en andere vormen van straling
vastleggen van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen op
radiatie- of stralingsgevoelig materiaal. Het woord is afgeleid van het
Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht (φωτὸς, (phootos),
van: φῶς (foos): licht, en γράφω (grafoo): schrijven).
Iemand die beroepsmatig fotografie verricht noemt men een fotograaf.
Sinds de intrede van de digitale fotografie bestaat er een verschil
tussen het nemen van een foto en het maken van een foto. Zeker met
de huidige digitale techniek zijn er steeds meer mensen die met een
fotobewerkingsprogramma foto's maken. Hiervoor is niet noodzakelijk
een fotocamera nodig; men kan bestaande foto's makkelijk bewerken
tot een eigen product. Echter, voor het nemen van een foto maakt
men wel degelijk gebruik van een camera. Een afdruk van een
voorwerp dat direct op lichtgevoelig materiaal gelegd is en vervolgens
belicht, is een fotogram.
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Grafiek

Grafiek (ook: graveerkunst, prentkunst) is een vorm van beeldende
kunst waarbij de kunstenaar gebruikmaakt van allerlei druktechnieken.
Ook de afbeeldingen die op deze manieren worden gemaakt (de
werken) worden grafiek (ook: gravures of prenten) genoemd.
Het gebruik van deze grafische technieken door een kunstenaar kan
verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld:
• dat er meerdere afnemers mogelijk zijn van de gemaakte kunst.
• dat grafiek goedkoper is voor de afnemer.
• dat de kunstenaar zich in dit medium optimaal kan uitdrukken.
Het stripverhaal is een op grote schaal voorkomende vorm van grafiek
en wordt meestal gedrukt in vlakdruk zoals offset-vierkleurendruk.
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Beeldhouwkunst

Beeldhouwkunst is een van de beeldende kunsten.
Beeldhouwwerken worden door een beeldhouwer gemaakt van
materialen zoals brons, smeedijzer, beton, klei, was, gips, of door een
steenbeeldhouwer uit natuursteensoorten als marmer, graniet en
zandsteen. De bustes, standbeelden en beeldengroepen zijn populaire
voorbeelden van beeldhouwwerken.
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Moderne Media

Nieuwe media is een term uit de mediatheorie die gebruikt wordt om
media in te delen. 'Nieuwe media' komen dan tegenover 'oude media'
te staan. Het gebruik van de term varieert. In de mediastudies vormen
nieuwe media doorgaans een relatief nieuwe discipline die zich
concentreert op kwantitatieve en kwalitatieve studies naar menselijk
gedrag en hoe mensen computer-gemedieerde communicatie (cmc)
gebruiken. Hiermee worden vooral de personal computer, mobiele
telefonie, handhelds, virtuele werkelijkheid en andere digitale
apparaten en technieken bedoeld.
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Theater

Theater is een verzamelnaam voor kunstvormen waarbij acteurs
levende voorstellingen maken voor een publiek. Wanneer met deze
kunstvorm wordt opgetreden op een toneelvloer gaat het soms om
een toneelvoorstelling.
Cabaret
Circustheater
Musical
Opera
Operette
Pantomime
Poppenkast
Straattheater
Toneel
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Muziek

Muziek is een kunstvorm die gebruikmaakt van klanken, geschikt in
een bepaalde tijdsduur. Om muziek te maken wordt gebruikgemaakt
van de elementen toonhoogte, ritme, geluidssterkte (muzikale
dynamiek), klankkleur en textuur (monofonie, polyfonie e.d.), maar
ook stilte. Het woord is afgeleid van het Griekse μουσική (mousikè),
'kunst van de Muzen'.
Voor zover bekend hebben alle culturen in alle tijden muziek gekend,
maar omdat deze kunst op verschillende plaatsen en in verschillende
tijden steeds weer anders beoefend (en ervaren) werd en wordt, is er
geen eensgezindheid omtrent de definitie van muziek: wanneer is iets
muziek en wanneer niet? Het uiteindelijke antwoord op deze kernvraag
verschilt bij de diverse muziektheoretici en filosofen. Dit verklaart wel
de grote verscheidenheid aan muziekstijlen door de tijden heen, in
diverse (sub)culturen.
Het is echter wel een onomstreden feit dat het bij muziek altijd om het
hoorbare (of het ontbreken daarvan) gaat, in tegenstelling tot het
zichtbare in de beeldende kunsten. Muziek is een tijdskunst, met
hoorbare (geluiden, klanken, tonen) of onhoorbare (stiltes, pauzes)
elementen in opeenvolging of tegelijkertijd. Daarnaast worden
geluiden alleen tot muziek gerekend als iemand de bedoeling heeft
muziek te maken. Muziek kan dus niet 'per ongeluk' worden gemaakt.
Daarmee is muziek nauw verwant aan poëzie, waarbij de beide
elementen van zichtbaar en hoorbaar verenigd worden, hetgeen bij
geschreven muziek eveneens het geval is. Een ander woord voor
muziek (als creatie) is toonkunst.
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Dans

Dans (van het Franse danse) is een sport, kunstvorm of een sociaal
gebeuren dat meestal op beweging duidt van het lichaam, vaak in
combinatie met muziek. Het wordt gebruikt als een vorm van
emotionele expressie, sociale interactie of in een spirituele of
uitvoerende vorm.
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Film

Een film of rolprent is een verhaal dat wordt uitgebeeld in een serie
snel opeenvolgende stilstaande beelden. De snelheid waarmee de
beelden worden geprojecteerd is zodanig dat deze beelden mede door
de nawerking van elk beeld op het netvlies een vloeiende en continue
beweging lijken te vormen. De bijbehorende kunstvorm wordt
cinematografie (vaak kortweg cinema) genoemd. Film was
oorspronkelijk uitsluitend bedoeld om in de bioscoop vertoond te
worden, maar de term werd en wordt ook voor veel andere
toepassingen van bewegend beeld gebruikt.
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Architectuur

Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de
gebouwde omgeving; inclusief steden, gebouwen, interieurs,
landschappen, meubelen, objecten enzovoort. Vroeger werd het woord
bouwkunst meer gebruikt, dat nu voornamelijk nog voor de
esthetische kant van het bouwen wordt gebruikt, terwijl bouwkunde
met name voor de technische kant wordt gebruikt. Een bepaalde
beoefenaar van de architectuur heet een architect.
Volgens het vroegste overgeleverde werk over het onderwerp, "Over
architectuur" van de Romein Vitruvius, is de architectuur gestoeld op
drie principes: schoonheid (venustas), stevigheid (firmitas) en
bruikbaarheid (utilitas). Ze kan dan worden omschreven als de balans
tussen deze drie elementen, waarbij geen van drieën dus
overheersend is ten opzichte van de andere twee.
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Mengkunst (cross-over)

Het combineren van verschillende kunstvormen en disciplines noemt
men soms cross-over. Ook het combineren van verschillende uitingen
binnen een bepaalde kunstvorm (hiphop met klassieke muziek
bijvoorbeeld) wordt cross-over genoemd. Al vanaf het begin van de
kunsten worden er uitwisselingen en mengvormen gemaakt.
Voorbeelden van mengkunst vindt men bij De Groep, die enerzijds
figuratieve en abstracte kunst wilde combineren en anderzijds teken-
/schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur. Een andere naam
voor cross-over mengkunst is: eclecticisme. Dat staat voor het streven
verschillende stijlelementen te versmelten tot iets nieuws.
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Literatuur

Met literatuur wordt in het algemeen bedoeld: het geheel van teksten
waarvan geoordeeld wordt dat ze universele waarde hebben.
Traditioneel gaat het om proza- en dichtwerken die erin slagen zich in
vorm, inhoud en intentie te onderscheiden van andere esthetische
geschriften. In de ruimste zin is literatuur de verzameling van alle
teksten, zowel geschreven als in mondelinge vorm, behorend tot het
culturele erfgoed van een volk.
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Strip

Het stripverhaal (ook beeldverhaal of strip(album) genoemd) is een
van de oudste vormen van literatuur. Een stripverhaal wordt gevormd
door een aantal afbeeldingen die samen een verhaal vormen. Een
stripverhaal wordt gemaakt door een striptekenaar en een
scenarioschrijver. Soms schrijft de tekenaar tevens het scenario, soms
werken er meerdere personen aan het tekenwerk (schetsen, inkten,
letteren) of aan het verhaal. Een typisch Amerikaanse vorm van een
stripverhaal is de comic, een bekende Japanse versie is de manga.
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Body Art

Lichaamskunst, lichaamsversiering ofwel bodyart is een vorm van
kunst waarbij het menselijk lichaam een centrale rol speelt. De meest
algemene vormen van bodyart zijn bodypainting, tatoeages en
piercings. Andere vormen bestaan uit het opzettelijk aanbrengen van
littekens (Engels:scarification), brandmerken, en uit vervormingen
door middel van een korset, een implantaat of het snijden van gaten
in het lichaam met een scalpel (Engels:scalpelling).
Binnen de beeldende kunst ontstond de term "body art" in de jaren 70
als omschrijving van een stroming die voortkwam uit de conceptuele
kunst en de performance. Het is een kunstvorm waarbij het eigen
lichaam van de kunstenaar het primaire medium is waarmee het
menselijke bestaan aan een kritisch onderzoek onderworpen wordt of
van commentaar voorzien.
De kunstenaars zochten de fysieke grenzen op. Bijvoorbeeld Marina
Abramovic danste tot zij van uitputting in elkaar zakte. Dennis
Oppenheim ging naakt in de zon liggen met een boek op zijn buik,
totdat hij geheel verbrand was.
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Elaine Davidson, a Scottish woman, has the
world record for extreme piercing, she has
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Street Art

Street art is een stroming binnen de graffiti-beweging. Onder street
art vallen diverse illegaal of legaal aangebrachte kunstuitingen aan de
openbare weg die niet bij het klassieke graffitibeeld behoren en
evenmin bij de officiële kunst. De meeste street art komt voor in de
vorm van stickers, sjabloondruk en posters, maar ook zonder
toestemming geplaatste beelden, schilderingen en mobielen vallen
hieronder.
Het grote verschil tussen graffiti en street art is dat het bij graffiti
primair om de decoratieve naamtags zelf gaat (en dus de makers) en
dat bij street art meestal de afbeeldingen belangrijker zijn. Het
kwaliteitscriterium voor graffiti is de moeilijkheidsgraad en voor street
art de originaliteit. Veel makers van street-art werken anoniem en
verspreiden afbeeldingen zonder tekst of signatuur.
Het verschijnsel is ontstaan in de jaren '70 en werd toen gebruikt om
politieke standpunten duidelijk te maken. Later verdween het
fenomeen weer naar de achtergrond en het dook pas weer op in de
late jaren '90. Dit keer als een zuivere kunstvorm (zie straatgrafiek),
waarbij de straat als tentoonstellingsruimte dient. De samenwerkende
artiesten worden 'crews' genoemd, zij maken de graffiti samen. Een
vorm van street art is wildbreien (guerilla-knitting) waarbij
straatobjecten zoals palen van verkeersborden of bomen aangekleed
worden met kleurrijk gebreid textiel. Weer een andere variant is het
wildtuinieren (guerilla gardening), waarbij men zonder toestemming
stukken onbenutte grond in steden beplant met bloemen of struiken.
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