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Foto op de ondergrond - Tsang Kin-Wah – The Fourth Seal – HE Is To No Purpose And HE Wants To Die For The Second Time (2010) 6’25″ 

 

 

"Letterlijk vertaald 'de ineenstorting van context,' maar wellicht beter te 
begrijpen als het 'in elkaar grijpen' van eindeloos veel contexten, waardoor het 

zo diffuus en weinig eenduidig wordt dat er in feite van context steeds minder 

sprake is. Een fascinerend fenomeen met ingrijpende gevolgen voor de manier 

waarop we de wereld begrijpen en ervaren." 
 
Rob Wijnberg. (2014). Ergens is er iets aan de hand en er wordt wat van gevonden. De Correspondent.  
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CONTEXT COLLAPSE - CKV 
 

EEN PROJECT VAN 5 VWO CKV LEERLINGEN & CKV DOCENTEN B. DE REE, K. CUENEN 

& M.T. VAN DE KAMP, THERESIALYCEUM TILBURG. 

 

ZIJN EN LIJKEN? KUNST, WAARHEID, FICTIE EN EMOTIES.  
We leven in een tijd waarin beelden steeds meer het wereldbeeld beheersen. Een wereld zonder beelden is bijna niet meer 

voorstelbaar. Beelden kunnen ideeën, meningen, feiten, suggesties, illusies, gevoelens en sferen oproepen. In de kunst, 

werken beeldend kunstenaars met allerlei beeldende media: ze verbeelden hun gedachten, ideeën, gevoelens en meningen 

in hele specifieke vormen. Maar ook theatermakers, filmmakers, muziektheatermakers etc. werken in toenemende mate 

met visuele media. Kunstenaars proberen betekenis te geven, door de wereld niet alleen vanuit het verstand (rationeel) 

maar vaak ook via hun ervaringen (zintuigen) en gevoelens te beschouwen. 

Een wereld die momenteel gekenmerkt wordt door globalisering, 

technologie, economisch denken en individualisering. De wereld van 

internet die zich ooit beperkte tot het computerscherm alleen, is uitgebreid 

naar onze echte wereld: met onze smartphone en (straks) onze google-

glasses beschouwen we de wereld. Kunnen we dan nog echt van onecht 

onderscheiden? Welke rol spelen onze emoties en onze zintuigen in die 

technologische wereld? Wat zijn de voordelen van het leven in die 

schijnbaar transparante virtuele wereld? Wat zijn de nadelen? 

 

 

VERBEELDINGSVERMOGEN is de handeling of het vermogen om mentale beelden te vormen van 

datgene wat niet aanwezig is of wat nog niet eerder ervaren werd. En het is de handeling of het 

vermogen om nieuwe ideeën of beelden te creëren door combineren en reorganiseren van eerdere 

ervaringen (Efland, 2004).  

 

 Via ons verbeeldingsvermogen kunnen we niet alleen mentale beelden vormen van dingen 

die we zelf meegemaakt hebben in het verleden, we kunnen zelfs originele mentale beelden vormen 

van dingen die nog niet gebeurd zijn of die we nog niet ervaren hebben. Wat doen nieuwe media en 

social media met ons als mensen? Welke mogelijkheden (en schijnwerelden) kunnen we creëren en 

welke risico's lopen we ook met deze nieuwe mogelijkheden van de gedigitaliseerde wereld in onze 

geglobaliseerde wereld?    

 

 

  
 The Innovation of Loneliness  
 “We use technology to define ourselves by sharing our thoughts and feelings, even as we’re 
 having them. Furthermore, we’re faking experiences so we’ll have something to share so we can 
 feel alive. We slip into thinking that always being connected is going to make us feel less alone, 
 but we are at risk because the opposite is true.” Sherry Turkle – connected but alone (TED talk) 
 
 

 

C O N T E XT

 



 

EMBODIED COGNITION gaat over de wisselwerking tussen lichaam en geest in leerprocessen; 

abstracte concepten en de rede of ratio zijn gebaseerd op lichamelijke, emotionele en zintuiglijke 

ervaringen (Immordino-Yang & Damasio, 2007).  

 

 Via ons inlevingsvermogen kunnen we ons voorstellen wat anderen voelen en ervaren; wat 

zij meemaken of doormaken. In de kunst is de menselijke conditie en zijn de menselijke emoties 

gegevens die inspireren tot het maken van kunst. Basis emoties zijn universeel en aangeboren, dat 

zijn: blijdschap, angst, boosheid, verdriet, verbazing en walging. Deze emoties zijn fysiek te ervaren. 

Er zijn nog meer emoties, dat had je vast zelf al bedacht: liefde, schuld, schaamte, verlegenheid, 

trots, afgunst en jaloezie. Deze emoties zijn meer verbonden met je gedachten en zijn ook voor een 

gedeelte cultureel bepaald. In de kunst wordt vaak de menselijke conditie (datgene wat mensen 

voelen en ondergaan) centraal gesteld. Gevoelens van liefde, angst, verdriet, blijdschap, afgunst zijn 

de aanleiding geweest tot talloze songteksten, beelden, opera's, balletstukken. Roméo en Julia; 

liefdesliedjes; smartlappen; romantische films; spannende games of blockbusters of opera's: allemaal 

gaan ze over dat wat mensen menselijk maakt en over de worsteling met allerlei emoties.  

Ons inlevingsvermogen maakt dat we ons in kunnen leven in anderen, in hun overwegingen, 

afwegingen maar ook in hun emoties. Door naar kunst te kijken of luisteren, kunnen we door ons in 

te leven en mee te leven met anderen beter begrijpen waarom iemand in een bepaalde situatie heeft 

gehandeld zoals hij of zij handelde, hoe iemand zich zou kunnen voelen in bepaalde omstandigheden. 

Het gaat in de kunst vaak niet om zwart-wit denken maar juist om allerlei verschillende benaderingen 

of perspectieven van waaruit je over iets kunt nadenken of hoe je verstand en je gevoel soms 

verschillende oordelen vellen.  

Kunst kan je even laten ontsnappen aan de alledaagse wereld en je in een wereld laten zijn waarin je 

allerlei ervaringen, situaties en mensen meemaakt die je leven kunnen verrijken en je gedachtegoed 

kunnen verbreden of verdiepen. Maar ook kan kunst humoristisch of spannend zijn: kunst met als 

doel om te vermaken is van alle tijden.  

In de kunst van nu zie je dat kunstenaars zich niet alleen door de 'menselijke conditie' laten 

inspireren maar ook iets vinden of willen zeggen over de tijd en de maatschappij waarin we leven (zie 

bijv. Orphée met livebeelden van comapatiënte Els; de onzichtbare man - van Orkater en Michiel 

Voet; de fotowerken van Martin Parr en van Noémi Goudal; de fotocollages van Grégoire Alexandre; 

de beelden van Antony Gormley; de schilderijen van René Magritte; de worldpress-photo's en veel 

andere persfoto's; de schilderijen van Marlene Dumas.)  

 

 Werken van:  

 Berndnaut Smilde, Desirée Dolron, Martin Parr, David Altmejd, World press photo, ANP, NRC, Aernout Mik, Luuk Wilmering,  Will iam 

 Eggleston, Saul Leiter, Inception, War of the Worlds, Game of Thrones, Minecraft, Michael Wolf,  Thomas Ruff, Saul  

 Leiter, Mariko Mori, Jeff Wall, Andreas Gursky, Giacomo Costa, Saskia Olde Wolbers, Kyung Woo Han, Elmgreen & Dragset, Steven  

 Meisel,  Paul Bogaers, Leando Erlich, Peter Kennard/Cat Picton  Phillipps, Jon Rafman, Denis Darzacq, Tsang Kin Wah, Frank van der 

 Salm, Ben Thomas, Michel Gondry, Noémi Goudal, Tomas Saraceno, Adam Broomberg and Oliver Chanarin, Ronald Versloot, Bill Viola, 

 Liu Bolin, 3deek.nl, Persijn Broersen & Margit Lukács, Antony Gormley, Thomas Léon, Gregoire Alexandre, Olaf Otto Becker, 

 Massimiliano Fuksas, Chaim Machlev, Tadao Ando, Marcel Wanders, Michiel Voet, Marlene Dumas, Thomas Demand, Eamonn Doyle, 

 e.a.  

 



 

 

 

CONTEXT COLLAPSE  
 

 Letterlijk vertaald 'de ineenstorting van context,' maar wellicht beter te begrijpen als het 'in  
 elkaar grijpen' van eindeloos veel contexten, waardoor het zo diffuus en weinig eenduidig wordt 
 dat er in feite van context steeds minder sprake is. Een fascinerend fenomeen met ingrijpende 
 gevolgen voor de manier waarop we de wereld begrijpen en ervaren.  
 - R.Wijnberg - De Correspondent. https://decorrespondent.nl/947/ergens-is-er-iets-aan-de-hand-
 en-er-wordt-wat-van-gevonden/49890294355-8ca48a19 
 
 Een oneindig aantal contexten wordt over elkaar heen gelegd tijdens één opname met de 
 webcam, een twitterbericht, een facebookpost etc. De beelden, handelingen en woorden die 
 door de lens op een bepaald moment vastgelegd worden, kunnen verzonden worden over de hele 
 planeet en voor altijd bewaard worden. De lens van de webcam wordt de poort naar een ‘zwart 
 gat’ waarin alle tijd en ruimte weggezogen wordt – en bijna alle mogelijke contexten.  
 - Prof. M.L. Wesch. http://mediatedcultures.net/youtube/context-collapse/ 

 
 

GEENSCENEERDE WERELDEN & GECREEERDE, GEMENGDE CONTEXTEN 

De imaginaire wereld, de wereld van de fantasie behoort tot de inspiratiebronnen van de menselijke 

verbeelding en is eveneens een essentiële bron voor creativiteit en originaliteit. In onze hedendaagse 

wereld lopen werkelijkheid en schijnwerkelijkheid of virtuele - gedigitaliseerde - wereld steeds meer 

door elkaar, we communiceren steeds meer maar wat is de inhoud of betekenis van onze 

communicatie? En: kunnen we de oorspronkelijke contexten nog wel afleiden uit wat we zien? 

Weten we of een foto echt of gemanipuleerd is? Weten we of het een persfoto is of een reclame 

foto? Hoe lezen we een recensie als deze in advertentie-vorm wordt gepubliceerd? Deze 

uitgangspunten staan centraal in het project 'Context Collapse'.  

 

MEERDUIDIGHEID IN DE KUNST IS EEN COMPLEX GEGEVEN 
De centrale onderzoeksvraag voor leerlingen is: Hoe visualiseer je het fenomeen context collapse of 

hoe kun je de huidige diffuse wereld op een originele manier in beeld brengen en er (een nieuwe) 

betekenis aan geven? Leerlingen worden in het project gestimuleerd hun voorstellingsvermogen, 

hun inlevingsvermogen (wat doet context collapse met mensen, met zintuiglijkheid en met emoties) 

en hun creatieve vermogens te ontwikkelen aan de hand van een opdracht waarbij zij op een 

originele manier het begrip tijd visualiseren in een fotoserie. Je krijgt de opdracht onderzoek te doen 

naar een eigen concept over context collapse dat je met behulp van het medium fotografie moet 

visualiseren. Daarbij ga je experimenteren met fotografie, om daarmee nieuwe, originele beelden te 

creëren. Daarnaast  analyseer je kunstwerken van professionele kunstenaars die zich met 'context 

collapse' (in brede zin) bezig houden.  
 

MEDIAEDUCATIE/MEDIACULTUUR/SOCIAL MEDIA 
Bij Context Collapse zal ingegaan worden op de wijze waarop in een gedigitaliseerde wereld, echt en 

onecht evenals feiten en meningen steeds moeilijker te onderscheiden zijn, omdat het aantal 

contexten steeds vaker varieert, waardoor de oorsprong van bronnen steeds moeilijker te 

achterhalen is. Aan jou wordt gevraagd om kritisch en creatief te denken, en een eigen concept te 



 

visualiseren van deze 'context collapse'. Daarbij hoef je dit niet persé als een negatief gegeven op te 

vatten, maar mag je juist het ontstaan van een diffuse wereld ook gebruiken om nieuwe 

betekenissen te creëren. Je krijgt de opdracht om dit gegeven op een originele manier te visualiseren 

met fotografie (met hun mobiel en alle social media die zij in willen zetten), waarbij het begrip 

context verbonden wordt aan time-based vormen van kunst (fotografie-sequenties en film) en social 

media (facebook; twitter; websites; instagram; pinterest etc) en waarbij foto- en filmgeschiedenis 

verbonden worden aan nieuwe media. 

  

CREATIVITEIT EN METACOGNITIE ONTWIKKELEN 
Greep leren krijgen op je eigen creatieve proces en inzicht daarin ontwikkelen stond eveneens 

centraal. Bij context collapse zal het creatieve proces door leerlingen vastgelegd worden (dat kan via 

blogs, posts, tweets, webcam etc. maar ook geschreven of getekend in het eigen kunstdossier) en dat 

geeft inzicht in het eigen creatieve proces en waarin dat verschillend is van anderen. Daarnaast 

worden het inzicht in de verschillende aspecten van media vergroot (media-educatie (impact social-

media), mediacultuur in relatie tot hedendaagse professionele beeldende kunst). In context collapse 

worden op een laagdrempelige manier kunst, wetenschap en informatie- en 

communicatietechnologie met elkaar verbonden door het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, 

beeldende vaardigheden in fotografie en film met behulp van digitale (social) media.  

 

Marie-Thérèse van de Kamp MA, MSc 

Docent kunstvakken en kunstcoördinator Theresialyceum, vakdidacticus ILO UvA 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOELSTELLINGEN CONTEXT COLLAPSE 
 
 Kunsthistorie en mediacultuur: Je leert over de kunsthistorische achtergronden van de fotografie en de 

context van de hedendaagse kunst (diverse kunstdisciplines waaronder fotografie en mixed media) 

 Kunstanalyse vaardigheden: Je kunt het werk van kunstenaars en klasgenoten visueel analyseren, 

interpreteren en evalueren. (Kunstanalyse en peer-feedback).  

 Fotografie en mediacultuur: Je kent verschillende manieren waarop met fotografische technieken, 

materialen en middelen het thema 'context collapse' vormgegeven kan worden.   

 Problem finding: Je kunt een originele beeldende probleemvraag genereren op basis van het abstracte 

gegeven 'context collapse' (divergent denken, creatief denken). Je kent verschillende soorten 

denkstrategieën zoals divergent denken (fluency, flexibility en originality) en weet wat de relatie is tussen 

deze denkvaardigheden, creativiteit en originaliteit; Je kunt deze denkstrategieën zelfstandig toepassen in 

het eigen creatieve proces.  

 Vormgeving: Je kunt je eigen concept op een authentieke manier visualiseren met inzet van beeldende 

aspecten (beeldende vormgevingsvaardigheden ontwikkelen) 

 Creatieve en metacognitieve procesvaardigheden: Je kunt het eigen creatieve proces bijsturen; je hebt 

inzicht in de doelstelling, evaluatiecriteria en voldoende planningsvaardigheden om de opdrachten steeds 

op tijd af te ronden.  

 
 

CONTEXT COLLAPSE: DE CKV OPDRACHT  
 
• RECEPTIEF: OPDRACHTEN IMAGINE en 2 KUNSTANALYSES OVER HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST & 

CONTEXT COLLAPSE Je hebt daarnaast ook opdrachten voor IMAGINE uitgewerkt en 2 kunstanalyses (ieder 
1 x A4) gemaakt van werken die in de inleidende presentatie voorkomen (max. 2 personen mogen dezelfde 
kunstenaar kiezen, je werkt het individueel uit) en 1 A4 interpretatie/evaluatie culturele activiteiten. 

 
• CREATIVITEIT & ONDERZOEKSVRAAG: CREATIEVE, BEELDENDE ONDERZOEKSVRAAG EN 

CREATIEF/BEELDEND ONDERZOEK (FOTOGRAFIE) Je gaat een individuele, originele beeldende 
onderzoeksvraag bedenken, gericht op jouw onderzoek naar 'context collapse'. Deze beeldende 
onderzoeksvraag werk je uit in een fotoserie + concept + techniek/vormgeving. 

 
•  ONDERZOEK: PRODUCT FOTOSERIE VAN VIER FOTO'S OP A3 of A4 INCLUSIEF CONCEPTBESCHRIJVING 
  Je eindwerk is een fotoserie van 4 werken op 1 x A3/A4 in kleur geprint, inclusief een conceptbeschrijving 

en techniek/vormgeving beschrijving, ook 1 x A4. De foto’s heb je voornamelijk op school gemaakt, je mag 
thuis aanvullende foto’s maken maar de serie mag niet geheel uit foto’s bestaan die je thuis gemaakt hebt.  

 
• REFLECTIEF: PROCESVERSLAG VAN HET EIGEN CREATIEVE PROCES  
 Dit onderzoek leg je vast in een procesverslag: elke week (of vaker) beschrijf je wat alle inhoudelijke 

gedachtegangen en brainstormideeën.   
 
• COMMUNICATIE: PRESENTATIE AAN ANDEREN  
 Je fotoserie en je proces presenteer je aan anderen, je legt daarin uit wat je over 'context collapse' hebt 

ondervonden, onderzocht, gevisualiseerd.    
 

 

 

 



 

 

LEREN DOOR EN OVER KUNST & CULTUUR:  
 

  VOELEN, ERVAREN, INLEVINGSVERMOGEN  
 

  OBSERVEREN, GOED KIJKEN, LUISTEREN 
 

  KUNST BEGRIJPEN, KUNSTCONTEXTEN BEGRIJPEN 
 

  CREATIEF DENKEN EN DOEN 
 

  REFLECTEREN, GOED NADENKEN OVER JE PROCES 
 

  MET ANDEREN SAMENWERKEN 
 

 

 

VOELEN "Kunst is niet een kwestie van een onschuldige smaak. Er bestaat geen ‘neutrale’ kijk op. Kunst is er, om ons te bevrijden van de 

dictatuur van onze kultuur. Onze eigen – niet van buiten, maar van binnen. Kunst is er, om ons te herinneren dat alle wetten van wat mooi 

is en waardevol, door mensen gemaakt worden en dus altijd voor verandering vatbaar zijn .“ Marlene Dumas. (2012). Speech bij het in 

ontvangst nemen van de Vermeerprijs. 

 

WAARNEMEN  "Er is een verschil tussen gangbare en uitdagende aanspreking van de waarneming."  Van Maanen. (2005). Als alles 

kunst heet vervaagt de waarde van kunst voor de samenleving. Boekman 65.  

 

DENKEN "Het ervaren van een kunstwerk zet denkramen open, bereikt verrassende gebieden op zowel emotioneel als cognitief niveau 

en is daarmee een onmisbaar onderdeel van het onderwijs op scholen van allerlei typen onderwijs."  Muziektheatergezelschap Orkater. 

(2012). Over de voorstelling 'Kamp Holland'.  

 

CREEREN “Als ik mezelf loopbaanadvies moest geven voor over vijftig jaar dan zou ik kijken naar alle dingen die een computer kan doen . 

Dus alles wat gebaseerd is op feiten en logisch redeneren. En dat zou ik mijden als de pest. En dan zou ik kijken naar wat een computer 

nooit kan. En dat zou ik gaan doen. Dingen zoals kunst, poëzie en creativiteit. Die zijn per definitie menselijk.” Ben Hammersley, 

Hoofdredacteur Wired UK in VPRO Tegenlicht, 14-10-2013 

 

LEREN  "Degenen die geleerd hebben van de kunstvakken - nieuwe patronen te herkennen, weten hoe je van je eigen fouten kunt leren 

en hoe je problemen kunt oplossen door je voorstellingsvermogen te gebruiken - zij zijn degenen die de nieuwe antwoorden zullen kunnen 

geven die we het meest nodig hebben in de toekomst." Ellen Winner & Lois Hetland. (2007). Art for our sake.   

 

SAMENWERKEN EN SAMENLEVEN "De ontwikkeling van cultuur was voor Homo sapiens een enorme vernieuwing; ze leidde tot het 

ontstaan van een taal en een gemeenschappelijk cognitief netwerk van inzichten dat kennis of levensduur van het individu overstijgt, waar 

volgende generaties een beroep op kunnen doen en dat ook van generatie op generatie wordt doorgegeven. Culturen verspreiden 

deskundigheid: er zijn vroedvrouwen en genezers, krijgers en bouwers, boeren en wevers. De kennis binnen elk van die domeinen wordt 

gedeeld, en degenen met het diepste inzicht zijn de gidsen en leraren voor de anderen." Daniel Goleman. (2013). Aandacht. Het fundament 

van emotionele intelligentie. 

 

 

 


