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Als je meerdere stilstaande dingen bij elkaar zet op een tafel , er lang naar kijkt en er dan een tekening 

of schilderij van maakt, noemen ze dat in de kunst een stilleven. Kijk naar het schilderij hierboven, 

Sientje Mesdag-van Houten was er heel goed in.

Hoe zouden deze uien klinken? We gaan een experimentje doen. We maken zelf een stilleven en in 

plaats van het te tekenen of schilderen gaan we het met onze stem in beeld brengen. Zing je mee?

1. Leg je kleedje neer op tafel zoals jij dat wilt: met 
een sierlijke vouw of juist netjes platgestreken.

2. Leg er één voor één alle spulletjes op. Doe dat op 
een manier waar je blij van wordt. Bijvoorbeeld 
veel in het midden, van hoog naar laag, of bewust 
door elkaar. Sientje liet de ene ui tegen de andere 
leunen, en legde wat losse schillen ervoor.

3. Zo, nu ben je bijna zover…
4. Kies wat de voorkant is en vanaf welke hoogte je 

wilt dat iemand er naar zal kijken.
5. Kijk nu goed en zing wat je ziet: zie je licht of glans 

en welke klank hoort daarbij? Is jouw stilleven 
rustig, druk, hard, scherp of ruw en met welk ritme 
zou dat het beste kunnen uitbeelden? Komen er 
ook woorden bij je op? Zing het na! Is er iemand in 
de buurt die je horen kan? 
 
Welk stilleven zal dit liedje zijn?

WAT GA JE DOEN?
• Een kleedje, bijvoorbeeld een theedoek of een van 

je eigen T-shirts. 
• Leuke spulletjes uit je kamer of je huis (zoals een 

doosje, fruit, een mooie pot, blokje hout)
• Je eigen stem, en misschien iemand die naar je wil 

luisteren. 
 

WAT HEB JE NODIG?

… “Het stilleven in de 19e eeuw werd gezien als  
een echt onderwerp voor vrouwelijke kunstenaars. 
De weinige vrouwen die zich professioneel met  
beeldende kunst bezig hielden konden hun  
onderwerpen maar beter dichtbij huis zoeken”. 
Wat een onzin! Vind je niet? Dat kan toch iedereen 
doen!? 

•  Wacht  tot  het  avond is  en k i jk  hoe het  l icht  is   

 veranderd.  A ls  je  nu nog een keer z ingt  wat je   

 z iet ,  is  het  l ied je dan anders geworden?

• Je kan er  natuur l i jk  ook een tekening of   

 sch i lder i j  van maken a ls  je  daar  z in  in  hebt!

•  Vraag of  iemand van jouw l ied je een st i l leven  

 wi l  tekenen,  zonder  het  echte te z ien.

TIPS

VESTA  KROESE

WIST JE DAT…

https://panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/activiteiten/mesdag-atelier/
https://panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/activiteiten/mesdag-atelier/audio-stilleven/

