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De kijkdoos van Frank Maieu.



Van Gogh in 80 kijkdozen



Marvin Gaye Chetwynd, Diorama, 2012. Ca. 100 x 100 x 100 cm

Marvin Gaye Chetwynd, Diorama, 2012. Ca. 100 x 100 x 100 cm



Marcel Duchamp, La boîte-en valise , 1952



Het maken van kijkdozen is al heel lang gebruikelijk in de geschiedenis. Een van de oudste vorm is een Bavelaartje. In een 
klein houten kastje, met een voorkant van glas, werd een voorstelling  gemaakt van hout of walvisbeen. Vaak was het een 
landschapje of een huiselijk interieurtje met hele kleine figuurtjes. De naam komt van een Nederlandse timmerman, 
Cornelis Bavelaar. In sommige musea zie je soms diorama’s: een soort van etalages waarin je bijvoorbeeld een landschap 
ziet met opgezette dieren of historische taferelen.

De kijkdoos die wij kennen is vaak een schoenendoos waarin iets is gemaakt. Een kijkgaatje aan de voorkant, een 
doorzichtig vel in de bovenkant voor invallend licht. En daarin rechtopstaande kartonnen figuurtjes die samen iets 
uitbeelden. Negen van de tien kijkdozen komt op dit idee terug en daardoor is er weinig variatie. 
Het is nu aan jou de taak er iets interessants van te maken

Rowland Ward, Leopard and Bushbuck, 
1904. Diorama, 113 x 236 x 70 cm

Richard Barnes, Man with Buffalo, 2007. 
Inkjetprint, 137,2 x 167,7 cm



Opdracht 
Ontwerp een “kijkdoos” waarin een onderwerp/voorwerp of gebeuren centraal staat dat jou zo heeft verbijsterd of  
verwonderd dat je het wil/kan verwerken in een eindwerkstuk.

Maak een keuze
● De buitenkant staat voor de verwondering en de binnenkant voor verbijstering. 

Of andersom natuurlijk! Het contrast van de twee woorden moet duidelijk zichtbaar zijn, maar het verhaal/uitgangspunt 
moet ook overeind blijven.

● Het thema en de verwerking in de kijkdoos is dan wel verbijsterend of zorgt voor verwondering

Het materiaal en formaat is vrij naar keuze.

Charley Reuvers



stappenplan
● Wat is je onderwerp voor in je een kijkdoos: hoe verwerk je  daarin het thema Verbijstering en/of verwondering?
● Verdiep je in “kijkdozen” en het thema: laat je inspireren. Plagiaat is uiteraard strikt  verboden.
● Maak een moodboard en schetsen en bedenk met welk materiaal je aan de slag wil gaan voor de uitwerking van en 

of dit past bij het ontwerp. 
● Bespreek je plannen en ga experimenteren met materiaal, formaat, vorm, kleur etc
● Als je tekst gebruikt in je ontwerp zorg dan dat deze een goede lay out heeft: experimenteer met kleur, formaat, 

typografie (de tekst is niet met de hand geschreven).
● Bespreek tussendoor steeds je stappen en kom tot een eindkeuze
● Werk je kijkdoos uit.

Beoordelingscriteria

● de verwondering en/of verbijstering is te herkennen in de kijkdoos
● Je hebt je werkproces uitgebreid vastgelegd
● Je hebt met alle eisen voor jouw kijkdoos rekening gehouden, zoals bovenin de opdracht beschreven
● Je kijkdoos is origineel en passend bij het persoonlijke thema (zorg voor een toelichting op je kijkdoos)
● Je kijkdoos is netjes en goed afgewerkt (materiaal-kleurgebruik, goede technieken en passend formaat)
● Je ontwerp is uitsluitend op school tot stand gekomen; uitwerking eindwerk geschiedt tijdens SE


