
	  
Biografie over… mijn kunstenaar 
 
Inleiding 

 

Om allerlei redenen kun je een kunstenaar of zijn/haar 
werk bewonderen. Kies een kunstenaar uit en één van 
zijn/haar kunstwerken. Je schrijft over deze kunstenaar 
een biografie. Je beschrijft waar hij/zij vandaan komt, nu 
woont, wat voor soort kunst hij/zij maakt, wat voor 
kunststroming, wat voor technieken hij/zij gebruikt, 
enzovoort. 
Daarna maak je bij de biografie een beeldende 
verwerking.  

Leerversterkers biografie schrijven  
Benodigdheden laptop - internet – tekenmateriaal – A3 papier - lijm 
Tijd 2 lesuren 
Werkvorm individueel 
Doel Je kunt een biografie over een kunstwerk schrijven 

Je kunt een biografie beeldend verwerken 
 

Opdrachten 1. Kies een kunstenaar en één van zijn kunstwerken 
uit. 

2. Schrijf een biografie over jouw kunstenaar 
1.    Zoek zoveel mogelijk feiten over het leven en    

werk van deze kunstenaar op en noteer alles 
2.    Schrijf een biografie over deze kunstenaar, 

maak hierbij gebruik van de leerversterker 
‘biografie schrijven’. Daar staat een 
stappenplan in wat je moet volgen voor het 
schrijven van een biografie. Daar vind je ook 
het beoordelingsformulier 

3.  Maak een poster die bij je biografie past 
1. Bedenk zoveel mogelijk redenen bij dit 

kunstwerk waarom dit werk bewonderd zou 
kunnen worden en schrijf deze uitgebreid op 

2. Daarna ga je categorieën maken: talent - 
techniek- voorstelling. Zet in de categorie 
welke redenen daarbij passen 

3. Zoek een plaatje van het kunstwerk. 
4. Neem een staand A3 papier en teken 

onderaan drie schilderijen van links naar 
recht, van klein naar groot 

5.  Zet de categorie met de minste redenen in 
de kleinste vorm en kleur tot aan de 



2	   [Geef	  de	  titel	  van	  het	  document	  op]	  
	  

hoeveelheid redenen. Doe dit voor alle de 
drie categorieën 

6. Verdeel de andere feiten in categorieën en 
zet deze in de andere schilderijen 

7. Plak een plaatje van het kunstwerk tussen de 
vormen. Of teken het kunstwerk na 

8. Verzin zelf een achtergrond en bedenk 
details om het papier zo te maken dat kijkers 
jouw kunstwerk ook gaan bewonderen 

 
	  


