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"Ik schilder dingen zoals ik ze denk, niet zoals ik ze
zie"
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Het Picasso Mysterie

Schrijf een Tweet of Chatbericht over dit boek.

Let op je formulering, spelling en
zinsbouw!

De blockbusters Storm, Jim en Juul gaan
op onderzoek uit: wat ontdekken zij?

In zijn boomhut vangt Storm een geheimzinnig gesprek op.
Het  heeft te doen met een adres in Parijs. Rue de Tocqueville
in Parijs 84. Wat is daar aan de hand? Dat ontdekken is een
regelrechte uitdaging voor de Blockbusters! De zoektocht
heeft alles te maken met het werk van de moeder van Storm. 
Een befaamd  restaurateur van kunst.  

Wie of wat zijn de Blockbusters?
Wat is het verband met Picasso's Les Demoiselles
d'Avigon (1907) dat zij nu net onder handen heeft? 

Blockbusters Het Picasso Mysterie
Blockbusters is de nieuwe serie v an kunstkenner Manon Berns, die
het beste beschr even kan worden als 'Dan Brown voor jongeren'.
De boeken gaan over de 11-jarige St orm en zijn beste  vriend Jimi.
Samen vormen zij de Blockbusters: een geheim genootschap v an
twee heel nieuwsgierige ontdekk ers. Storms moeder is
restaurateur van schilderijen.

YOUTUBE

Welke spullen tref je aan in de bunker die
dient als de werkruimte van Storm zijn
moeder?

- stapels papieren en kunstfoto's

- vernisverwijderaar
- potjes met caseïne
- een infrarood apparaat
 

Waarvoor heeft een restaurateur die spullen nodig? 
Zijn moeder vertelt dat ze onderzoek doet naar een
'ondertekening'.  Waarom?
De moeder van Storm gebruikt infraroodstraling  Wat
kan ze daarmee zien? (p.21-23).

  
 

Storm en Jim hebben een eigen detective
rap gemaakt over hun vier Gouden Regels

Welke vier Gouden Regels hebben zij? 
 
Stel:  je maakt ook vier Gouden Regels voor jouzelf: hoe luiden
die dan? 
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Als Storm het schilderij bekijkt ziet hij
allemaal blote vrouwen op het schilderij,
met vreemde hoofden...

Wat ziet hij precies? 
Wat klopt er naar zijn idee niet aan de schilderijen? (p.
37 , 42)

[ projectie schilderij ]  
KIJKEN-DENKEN-VRAGEN

Wat zie jij? 
Hoe heeft hij het geschilderd?  Wat kun je zeggen over
de kleurkeuze, lichtval, diepte, houdingen, afmetingen,
lijnen, vormen, spullen en aankleding,
gezichtsuitdrukkingen,  sfeer, hoe het 'aanvoelt', et
cetera. 

Ten times two: kijk: noteer 10 woorden of 10 zinnen. Kijk nóg
een keer: noteer nog eens 10 woorden of 10 zinnen.

Wat vind jij van dit schilderij? En waarom?

Storm's moeder spreekt vol bewondering
over Picasso en beweert dat Picasso een
nieuwe manier ontdekte om de wereld te
verbeelden. Ook de schooljuf zegt dat.

Ze hebben het over een nieuw perspectief. Hoezo? Wat kom je
daarover te weten? 

DOEN - Maak een tekening in lijnperspectief volgens de
aanwijzingen van juf Fabiola in het boek ( p. 44-46) 

Het verdwijnpunt ligt op de horizonlijn. Dat is de lijn waar de
grond ophoudt en de lucht begint. Dat is het punt waar alle
lijnen naartoe gaan.  

Van zijn vader hoort Storm in welk
museum het schilderij daadwerkelijk
hangt...

Waar bevindt zich dit schilderij van Picasso sinds 1937?  (p. 60).

Dit museum kocht het werk voor $24,000 - . Een koopje. Het
meet  243,9 × 233,7 cm. 

Juul helpt hen in Parijs met het onderzoek.
Maskers spelen daarin een rol. Wat weet
zij over de maskers te vertellen?

(p.82-84) 
 
Bekijk deze maskers op Pinterest: welke  overeenkomsten zie
jij?  
 
Nog meer schilderijen van Picasso uit zijn 'Afrika-periode '.
Wat valt je op? 
 
 

Het lievelingsmodel van Picasso is zo
lezen we Fernande Olivier. Op veel van
Picasso's portretten zie je volgens Juul
haar ogen.

 
Google Fernande maar eens. Denk je dat ze op het schilderij
staat?  
 
DOEN: maak een portret van je vriend of vriendin in deze
kubistische Picasso-stijl.
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※※※※※※

Juul vertelt dat Picasso woonde in de wijk
Montmartre. Hij had er een atelier 'Bateau-
Lavoir'.

Hij ontvangt er ook Apollinaire, Gris, Derain, Vlaminck,
Matisse en Braque, met wie Picasso de kubistische stijl
ontwikkelde.  

Wat betekent dit werk voor tijdgenoten?  
Zoek van ieder een werk op, verzamel ze op een Pinterest-
pagina en vergelijk hun werk met Picasso's beroemde
schilderij. 

Op pagina 147-148 en pagina 150 en 172
ontdekken Storm, Jimi en Juul meer over
het Kubisme.

 
Wat zijn de blockbusters te weten gekomen over het
Kubisme? 

 
Stel jij bent nu de schilder: maak een woordspin door
wie of wat jij je laat inspireren.  Teken er gerust bij,
voeg plaatjes toe, ....

 
Wat is het verschil tussen je laten inspireren en
kopiëren (precies namaken)? 

Meer weten?

Picasso in Parijs, Marilyn McCully/Van Gogh Museum
Stil Leven, Ted van Lieshout
Wateenkunst, Klaas de Jong

 
In Nederland kun je werken van Picasso zien in het Stedelijk
Museum Amsterdam, het Gemeentemuseum Den Haag en het
Van Abbemuseum in Eindhoven 
 
deblockbusters.nl Quiz 
Er is ook een Blockbusters Monet en een Blockbusters Dali. 
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