Niveau FRIS +

Het Lespakket

AFBLIJVEN
Als verzamelaar ben je natuurlijk
zuinig op je schilderijen. Je wilt niet dat ze
verkleuren, beschadigen, of nog erger: gestolen
worden. Met het volgende onderzoek ontdek je
hoe het museum zijn topstukken beschermt.
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Nu zijn we natuurlijk benieuwd naar jouw
oordeel. Vind je dat we jouw schilderij goed
beschermen? Kies uit ja of nee.
Ja, ik ben tevreden, want:

Kies een werk uit je verzameling en ga naar de
zaal waar het werk hangt.
Kijk goed rond. Hoe wordt jouw kunstwerk
beveiligd? Kies uit de volgende antwoorden.
Meer dan één antwoord is mogelijk. Als je het
niet weet, vraag het gerust!

Nee, het moet beter, want:

Er zit glas voor het schilderij
Een beveiliger houdt een oogje in het zeil
Je moet achter een hekje/touwtje blijven
Er hangt een camera
Je mag niet eten en drinken op zaal
Iets anders:
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Ook rugzakken en selfiesticks zijn verboden op
zaal. Waarom denk je dat dit is?
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Bij het beveiligen van kunst denk je al snel
aan museumbezoekers. Maar kunst heeft ook
onzichtbare ‘vijanden’, zoals lucht en licht. Het
museum houdt dit goed in de gaten. Als een
werk op reis gaat wordt ook het gastmuseum
gecontroleerd.
Wat gebeurt er als een kunstwerk teveel licht
krijgt? Denk bijvoorbeeld aan een foto die in de
zon ligt.
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Iemand die met een kunstwerk meereist, noemen we een koerier. Zij kijken goed naar alle
omstandigheden. Vul het rapport in voor jouw
werk!

RAPPORT VOOR KUNSTWERK
Titel:
Koerier:
LICHT
Zitten er ramen in de ruimte?
Hangen er lampen/spotjes
aan het plafond?
Hoeveel licht is er in deze ruimte:
Geen

Veel

LUCHT
Ga midden in de zaal staan.
Welke temperatuur heeft de zaal?
Het is warm, het zal ongeveer
25 graden zijn
Het is niet warm en niet koud,
ongeveer 15 graden
Het is koud, zo ongeveer
5 graden
Is er wind/luchtverplaatsing:
Geen

Veel

Vergelijk jouw antwoorden met een
andere koerier: zijn jullie het
eens?
Ja		

Ontdek meer!
Zin om zelf in te richten?
Kies opdrachtkaart: Jouw museum
Even voelen hoe warm het buiten is?
Kies opdrachtkaart: Beeldentuin

Nee

Jullie gezamenlijke eindoordeel:
Het kunstwerk mag hier wel/niet
worden tentoongesteld. Indien
‘wel’: voor een maximale periode van

