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3. Kehinde Wiley, het Louvre 2.0 – handleiding  
 
Door: Lieke Hammink 
 
Niveau: bovenbouw havo/vwo 
Vak: ckv 
Deze les laat de leerlingen kijken naar werk van Kehinde Wiley. Uiteraard is er aandacht voor de thematiek 
waar Wiley zich mee bezighoudt: het traditionele beeld in kunst en het gebrek aan aandacht voor Afro-
Amerikanen en de gewone mens. Daarnaast leren de leerlingen over het genre (zelf)portret, en maken 
uiteindelijk ook zelf een portret. Bovendien staan de leerlingen stil bij de onderzoeksvraag: Hoe maak je een 
‘oud’ kunstwerk weer modern? Hierbij staat het Louvre centraal, en daarbij ook de videoclip van Beyoncé 
en Jay-Z die hier is opgenomen. 
Deze les sluit aan bij stArt. Onderzoekend ckv, en is met name goed te gebruiken als aanvulling op de 
modules van Rineke Dijkstra (poses), Kara Walker (thematiek) en Banksy (maatschappijkritiek). 
 
Veel van de vragen en opdrachten uit deze lesbrief zijn onderzoeksopdrachten, praktische opdrachten of 
opdrachten waarbij leerlingen hun mening moeten geven. Hiervoor is een vast antwoord niet makkelijk om 
te geven, in deze handleiding worden dan ook met name richtlijnen en suggesties gegeven.  
De leerlingen kunnen in principe zelfstandig aan de slag met dit materiaal. Uiteraard is het ook mogelijk om 
bijvoorbeeld klassikaal te beginnen door van de meningvragen een groepsdiscussie te maken. 
 
stArt 
Indien u gebruikmaakt van de methode stArt is deze les een leuke aanvulling op Rineke Dijkstra. Met name 
de praktische opdracht over het maken van een zelfportret sluit aan bij de nadruk die in de Dijkstra-
module wordt gelegd op het kiezen van een juiste pose. Als u dichter wilt aansluiten op Dijkstra’s module, 
kunt u er ook voor kiezen om de leerlingen portretten te laten maken van elkaar en dan net voor of na het 
model de houding heeft aangenomen de foto te laten maken. Wat doet dit met het eindresultaat? Kan het 
model zo nog wel laten zien wat hij bedacht had? Zorgt dit ervoor dat de leerling anders gaat denken over 
de werkwijze van Rineke Dijkstra? 
Als u de les wilt laten aansluiten op de module van Kara Walker is met name de thematiek interessant. U 
kunt dan uitgebreider ingaan op de boodschap die Wiley wil geven met het afbeelden van alledaagse 
mensen als helden. Op Wileys website is hier meer informatie over te vinden: https://kehindewiley.com. 
Ook de clip Apeshit sluit hierop aan. 
Als u liever kiest voor een combinatie tussen deze les en Banksy is het aan te raden om de nadruk te leggen 
op Wileys maatschappijkritiek. Ook hierbij kunt u goed gebruikmaken van de Apeshit-clip, want volgens 
Beyoncé en Jay-Z is deze ook bedoeld om de huidige machtsverhoudingen eens flink op te schudden. U zou 
er dan voor kunnen kiezen om de leerlingen geen foto te laten maken maar een sjabloon te maken voor 
het voorwerp dat zij kiezen als symbool voor zichzelf. Wat zijn de voordelen van werken met een sjabloon? 
Kun je handig jezelf laten zien met een sjabloon? Of is het juist veel te algemeen? 
 
Antwoorden/suggesties 
Vraag 1: Mogelijk als groepsdiscussie en als individuele opdracht. Deze opdracht is met name bedoeld om 
goed naar het werk te kijken en bekend te worden met de stijl van Wiley. 
Meer informatie over dit werk en bepaalde symboliek is ook te vinden op deze link: 
https://www.khanacademy.org/humanities/global-culture/global-art-architecture/a/kehinde-wiley-
napoleon-leading-the-army-over-the-alps 
 
Vraag 2: Het fragment vindt u ook via deze link: https://www.npostart.nl/close-up/17-04-
2014/AT_2011002 
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Overeenkomsten 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 

1. De houding van het paard en de ruiter (inclusief de uitgestoken arm). 
2. De kleuren van het paard en de mantel. 
3. Drie van de vier namen op de stenen. 
4. Een vastberaden blik van de ruiter. 
5. Een beetje angstig/geschrokken blik van het paard. 
6. Sommige accessoires van de ruiters lijken op elkaar (beide een hoofddeksel, beide een zwaard). 

 
Verschillen 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 

1. De achtergrond is anders. 
2. Wiley heeft zijn ruiter modern aangekleed (legerprint, Timberland-schoenen, zweetbandjes, 

tatoeages). 
3. Wileys ruiter is donker, het oude voorbeeld heeft een witte man als ruiter. 
4. Wiley heeft de naam Williams toegevoegd. 

 
Vraag 3: Meningvraag.  
Het ligt natuurlijk wel voor de hand dat er een boodschap in het werk zit, namelijk meer ruimte voor 
donkere mensen in de (kunst)geschiedenis. Wiley vindt het opvallend dat je een grote, traditionele 
kunstmusea vooral witte, machtige mannen ziet afgebeeld. Met zijn werk creëert hij ook een spotlight voor 
‘gewone’ mensen. Hij vindt zijn modellen vaak op straat. 
 
Vraag 4: Praktische opdracht.  
Het is handig als de leerlingen eerst goed nadenken voor ze beginnen met het fotograferen. Zo kunnen ze 
echt van tevoren een bepaald beeld bedenken dat ze van zichzelf willen neerzetten. Optie 1 is de 
eenvoudigere uitwerking, optie 2 is wat ingewikkelder. Bij beide opties wordt ervan uitgegaan dat de 
leerlingen een iPhone of iPad ter beschikking hebben. 
Als uitbreidingsopdracht kunt u de leerlingen ook de opdracht geven om een verbinding te creëren tussen 
de figuur (zijzelf) en de print op de achtergrond. Ze kunnen hierbij inspiratie zoeken bij verschillende 
werken van Wiley. 
Tips voor beoordeling: 

- In deze opdracht ligt veel nadruk op de voorbereiding. Hoe heeft de leerling dit aangepakt? Is 
duidelijk dat hij met een plan te werk ging?  

- Is de boodschap die de leerling van tevoren bedacht heeft goed overgekomen? 
 
Vraag 5: Onderzoeksvraag. 
U kunt deze opdracht zo uitgebreid maken als u zelf wil. Spreek met de leerlingen af wat het eindproduct 
van hun onderzoek moet worden: een idee voor het vernieuwen van een traditioneel kunstwerk, een 
schets of echt een uitgevoerd plan.  
Punten om over na te denken: 

- Welke elementen kun je ‘makkelijk’ vernieuwen? Hoe kun je op een portret iemand moderniseren? 
(Hiervoor biedt Wiley veel inspiratie.) 

- Wat kun je nog meer doen? Kies je bijvoorbeeld voor een ander (digitaal) medium? Hoe kun je de 
vormgeving moderniseren? Of de achtergrond? (Wileys Napoleon-schilderij lijkt in eerste instantie 
een heel traditionele achtergrond te hebben, maar als je beter kijkt en het zwemmende sperma 
ontdekt, geeft dat toch een heel ander beeld.) 
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Vraag 6: Onderzoeksvraag. 
Leerlingen staan hier stil bij maatschappijkritiek en bij een connectie maken tussen oud (Louvre) en nieuw 
(Beyoncé en Jay-Z, videoclips, etc.).  
Suggesties voor deelvragen: 

- Welke kunstwerken komen in de videoclip aan bod? 
- Wat kan ik zeggen over de inhoud van deze kunstwerken? (Wat zie je? Waar gaan ze over? Welke 

boodschap wordt er verteld?) 
- Wat gebeurt er in de videoclip zodra deze kunstwerken in beeld zijn?  
- Hoe draagt wat er gebeurt in de videoclip bij de oude kunstwerken bij aan de boodschap van 

Beyoncé en Jay-Z? 
Een tip kan zijn om te zoeken op ‘Apeshit analyse’ op Google of YouTube. 
 
 
 
 


