DIGITALE EXPOSITIE:
5 havo Meesterproef
Als docent Beeldend op het Antoniuscollege laat ik hier met trots een
impressie zien van de ‘meesterproeven’ van 5 havo voor het vak Beeldend.
De leerlingen hebben ondanks ‘Corona’ op heel zelfstandige wijze een hoge
diversiteit en kwaliteit in hun proces en werk werk laten zien.
Binnen de meesterproef waren er qua thema 4 mogelijkheden te weten.
Identiteit, Balans, De 4 elementen en Metamorphose.
Binnen het gekozen thema kwam het werk tot stand in een proces.
Petra Benten
Hieronder een een impressie van de kunstenaars en hun werk:
Jonah van Oosten:
‘Mijn inspiratie-bronnen voor mijn eindwerk komen oorspronkelijk uit de
Poolse mythologie. Ik kon namelijk geen teken vinden voor het vijfde element
tot ik dat ik hier langs kwam. Ik vond dit interessant en ben hiermee verder
gegaan en heb uiteindelijk hier ook mijn eindwerk van gemaakt’.

Jonah van Oosten, z.t. 2020

Jonah van Oosten, z.t mixed media op doek 2020

Sara Amadouche:
‘Mijn inspiraties voor mijn werken (identiteit) was voornamelijk de albumserie van de Koreaanse groep BTS. De zoektocht naar jezelf is iets waar ik ook
mee relateer en ook interessant vindt. De onderliggende betekenissen van de
ziel, de gevoelens die zich achter het masker verschuilen en het verleden that’s been haunting you for years-. Hun songtekst over jezelf leren accepteren
is iets wat mij en miljoenen jongeren inspireert’.

Sara Amadouche z.t ( proces op achtergrond) 2020

Sara Amadouche 'One of many’ , mixed media 2020

Camilla de Wit:
‘Mijn inspiratiebron is een liedje van Maan ‘Ze huilt maar ze lacht’. Eerst wilde
ik met heel veel kleuren laten zien dat mensen kracht hebben waarvan ze niet
weten dat ze die hebben. Maar toen ik het liedje van Maan ging luisteren kwam
ik erachter dat dit voor veel mensen geldt. Elke keer weer een masker voor
doen’.

Camilla de Wit 'Ze huilt maar ze lacht', acryl op doek
2020

Camilla de Wit, deel van het onderzoek 2020

Lotte Lippe:
‘Ik vond ‘Identiteit’ een erg interessant onderwerp. Wij als mensen zijn een
groot deel van ons leven bezig met de vraag ‘Wie ben ik?’ Persoonlijk ben ik
daar erg mee bezig of het nou door de pubertijd komt of omdat ik een erg
ingewikkelde jeugd heb gehad weet ik niet maar ik weet wel dat als je weet wie
je bent dat je sterker in je schoenen gaat staan. Het brainstormen was een van
de lastigste dingen in mijn proces’.

Lotte Lippe, z.t fotoserie 2020

Lotte Lippe, overzicht van het proces, 2020

Tessa Snoeck:
‘Ik wilde graag de 4 elementen doen als thema maar ondertussen kreeg ik
meer ideeën voor de andere thema’s. Ik heb voor fotografie gekozen omdat ik
dit nog niet eerder heb gedaan. Ik heb geleerd dat ik fotografie erg interessant
vind en dat foto’s bewerken lastiger is dan ik dacht maar ik vond het wel een
goede uitdaging'.

Tessa Snoeck: Metamorphose, foto 2020

Tessa Snoeck, 4 elementen, foto 2020

Evi Rohmensen:
‘Het was belangrijk om werken te maken die met mij te maken hadden. Ik heb
allerlei elementen uit mijn ‘identiteit’ gepakt en ben echt tot het uiterste
gegaan om mijn gevoelens los te wroeten. Alle werken zijn heel verschillend
maar ze passen wel allemaal bij mijn identiteit dus dat vind ik wel echt fijn. Ik
ben best trots op alle werken die ik heb gemaakt’.

Evi Rohmensen: z.t, acryl op doek
2020

Evi Rohmensen, z.t mixed
media 2020

