
 

 

Aan de leerlingen van de 3e graad(1e, 2e en 3e jaar) 

 

Hallo allemaal,  

Hier zijn we weer met een creatief idee dat jullie heel makkelijk zelf kunnen uitwerken.  

Deze week zetten we  de Italiaanse, barokke kunstenaar Caravaggio in de ‘spotligts’. Dat kan je deze 

keer gerust letterlijk nemen want hij was de schilder van het ‘chiaroscuro’(licht-donkercontrast), de 

actie en de kracht! Hij was ook een van de opvallendste persoonlijkheden in de kunstgeschiedenis. 

Hij was een driftkikker, om het minste beledigd en een vechtersbaas. Hij had zelfs een moord op zijn 

geweten, maar werd telkens weer beschermd, kreeg opdrachten en onderdak en  steeds weer de 

kans op een nieuw leven. Dat had hij te danken aan zijn uitzonderlijke schildertalent. Wie meer wil 

weten over het turbulente leven van Caravaggio, vindt in het filmpje hieronder meer uitleg. 

 https://youtu.be/MkRfrmN163A  
 

   

 

Voor de opdracht verwijzen we naar de ‘chiaroscuro’ (licht-donkercontrast) van Caravaggio. Hij was 

de meester van het licht en dus ook de meester van de schaduw. Want zonder licht is er geen 

schaduw. 

Wat heb je nodig? Kleine figuurtjes(playmobil, lego,…) en/of andere voorwerpjes.  

Maak een opstelling in een donker hoekje (legplank van een kast, onder een trap, berging). Zorg dat 

de achtergrond donker is of gebruik een donkere map als decor. 

Belicht het tafereel met een lamp(fietslampje) van onderaan of schuin zodat je opvallend licht-

donkercontrast krijgt en sterke schaduw. 

Neem een foto van dichtbij met zo weinig mogelijk achtergrond voor het dramatisch effect. 

Zet je voorwerpjes ook eens anders en leg de lamp op een andere plaats en zoom in op je tafereel. 

Het gaat hier vooral om het licht-donkercontrast en de schaduwvormen.  

https://youtu.be/MkRfrmN163A


 

 

 

 
We kijken uit naar jullie creaties! 

 

Je kan je foto’s sturen naar foto@sabkzottegem.be  

Wie zelf een instagramaccount of facebook heeft en de afbeelding post + ons tagt (sabkzottegem), 

krijgt een plaatsje in ons verhaal. Gebruik volgde hashtags: 

#sabkzottegem 

#sabkzottegemvanuitdeliving 

#samencreatief 

#kunstenquarantaine 

 

 

Blijf lief voor elkaar. 

Tot later, 

 

Vriendelijke groeten van  Geertrui, , Frank, Roos, Kristof en Rosa. 
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