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3. Kehinde Wiley, het Louvre 2.0 

 
Door: Lieke Hammink 
 
Niveau: bovenbouw havo/vwo 
Vak: ckv 
Deze les laat je 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. Ook leer je over het genre (zelf)portret, en maak je uiteindelijk zelf ook een zelfportret. 
Bovendien ga je aan de slag met 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). 
 

Kehinde Wiley – Kennismaking 

Kehinde Wiley is een kunstenaar die wat betreft zijn schildertechniek en -stijl aansluit bij de grootheden 
uit de kunstgeschiedenis, zoals Ingres en Rigaud. Op de kunstwerken die we van hen zien in bijvoorbeeld 
het Louvre in Parijs, staan belangrijke mensen vaak groots en heldhaftig afgebeeld.  

 
Jean Auguste Dominique Ingres, De apotheose van 
Homerus (1827), te zien in het Louvre. 

 
Hyacinthe Rigaud, Portret van Lodewijk XIV 
(1701), te zien in het Louvre. 

https://www.lambo.nl/start-onderzoekend-ckv
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Kehinde Wiley aan het werk. 

Wiley schildert mensen met een donkere huidskleur op dezelfde manier als te zien is op veel schilderijen 
in het Louvre. De schilderijen die Wiley maakt zijn op deze grote meesters geïnspireerd: gigantische 
formaten, heldhaftige poses en geschilderd volgens de ‘grande manière’. 
Vraag 1: Bekijk het schilderij op de volgende pagina goed. Zoek eventueel op de computer een nog 
grotere afbeelding zodat je alle details goed kunt bekijken. Discussieer in de klas over de volgende 
vragen: 

- Wat gebeurt er op dit schilderij? 
- Wie is deze man? Wat doet hij? 
- Wat voor gezichtsuitdrukking heeft hij op zijn gezicht? Wat denkt hij? 
- Wat voor kleding heeft hij aan? 
- Kun je dingen vinden in het schilderij die iets symboliseren? Waar staan ze symbool voor? 
- Zijn er nog andere dingen die jullie vreemd of opvallend vinden aan het schilderij? 
- Hoort dit schilderij volgens jullie thuis in het Louvre? 
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Kehinde Wiley, Napoleon leidt het leger over de Alpen (2005). 
 

Kehinde Wiley en het Louvre 

Bekijk via de QR-code een stukje uit de documentaire Zwarte schoonheid. In deze documentaire wordt 
Kehinde Wiley gevolgd tijdens het maken van een nieuwe reeks schilderijen. In dit fragment zie je Wiley 
inspiratie opdoen in het Louvre in Parijs.  

 
Vraag 2: Veel schilderijen van Wiley zijn gebaseerd op bestaande schilderijen. Je ziet hier bijvoorbeeld 
het origineel dat Wiley gebruikte voor het werk hierboven. Vergelijk de schilderijen. 

- Noem drie elementen die Wiley heeft overgenomen van het oorspronkelijke werk. 
- Noem drie elementen die Wiley heeft aangepast. 
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Jacques-Louis David, Napoleon steekt de Alpen over 
(1803). 
 

 
Kehinde Wiley, Napoleon leidt het leger over de 
Alpen (2005). 

Vraag 3: Zoek nog twee kunstwerken van Wiley die op oude kunstwerken zijn gebaseerd.  
Denk je dat er een bepaalde boodschap achter zijn werken zit of gaat het puur om de schoonheid? 

Zelfportret – Praktische opdracht  
Vraag 4: Je maakt een zelfportret in de stijl van Wiley. Je kiest hiervoor zelf een achtergrondprint, je 
neemt een pose aan zoals in de oude schilderkunst, en je neemt een voorwerp mee dat jouw 
persoonlijkheid naar voren laat komen.   
Volg de volgende stappen: 

1. Bestudeer portretten uit het Louvre. Op de website van het Louvre kun je makkelijk in hun 
collectie zoeken. Kies vijf schilderijen, en zorg dat je op elk schilderij een andere pose ziet. 

2. Oefen en fotografeer deze vijf poses. 
Welke pose past het best bij jou? Wat straal je daarmee uit? Dit wordt de pose waarmee je de 
opdracht gaat uitvoeren. 

3. Zoek drie verschillende achtergrondprints.  
Waarom kies je juist deze prints? Welke sfeer straalt elke print uit? 

4. Kies een voorwerp dat past bij je persoonlijkheid. Denk na over de symboliek die een voorwerp 
met zich meebrengt.  
Bijvoorbeeld: je bent heel sportief, hoe kun je dat laten zien op een foto? (Bal, tennisracket, 
hardloopschoenen, etc. Maar wat doe je met het voorwerp? Hoe past het bij je pose?) 
Of: je vindt gezelligheid het allerbelangrijkst. Welk voorwerp past daarbij? (Kaarsjes, een telefoon 
omdat je het altijd zo gezellig vindt om met je beste vriend(in) te bellen, etc.) Denk na: wat vind 
jij gezellig en hoe kun je dat op een foto laten zien? 

5. Voor de uitwerking zijn er twee mogelijkheden. Je docent vertelt welke optie jij gaat uitvoeren. 

Optie 1 – Photobooth  
6. Open Photobooth en klik op Effecten. 
7. Blader verder naar Eigen achtergrond. 

Optie 2 – Photoshop 
6. Fotografeer jezelf terwijl je verschillende 

poses doet voor een egale achtergrond. 
Vergeet je voorwerp niet! 
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8. Sleep de afbeeldingen van de prints naar een 
eigen kader. 

9. Shooten maar! Probeer verschillende poses 
uit en denk goed om je voorwerp. 

10. Kies de beste foto en je favoriete achtergrond. 
11. Laat je foto aan drie klasgenoten zien. Wat 

vinden zij? Herkennen ze wat je wil laten zien 
met je pose en voorwerp? 

7. Importeer je beste foto in Photoshop en 
verwijder de achtergrond met het 
toverstafje. 

8. Open je prints één voor één op een 
nieuwe laag en zet deze onder de laag 
met de foto. Kies je favoriete print als 
achtergrond. 

9. Laat je foto’s aan drie klasgenoten zien. 
Wat vinden zij? Herkennen ze wat je wil 
laten zien met je pose en voorwerp? 
 

Louvre 2.0 – Onderzoeksopdracht  

Vraag 5: Onderzoeksvraag: Hoe maak ik een kunstwerk uit het Louvre actueel? 
De opdracht is geslaagd als je op een creatieve manier een ‘oud’ kunstwerk weet te vernieuwen en naar 
deze tijd toe weet te trekken. Je kunt hierbij de inhoud actueel maken en/of de vormgeving. Je maakt 
dus een mix van oud en nieuw.  
Begin met het zoeken van een aantal kunstwerken uit het Louvre die je aanspreken (minimaal drie). 
Richt vervolgens je eigen onderzoeksproces in met behulp van het stappenplan uit de methode stArt of 
de versie op LAMBO-website (onder Kunstbronnen).  
(In overleg met de docent kun je deze opdracht ook in een andere kunstdiscipline uitvoeren.) 
 

Beyoncé en Jay-Z in het Louvre – Onderzoeksopdracht  

 
Kehinde Wiley is niet de enige die inspiratie vindt in het Louvre. Beyoncé en Jay-Z nemen er de videoclip 
Apeshit op. Welke boodschap zit er achter deze videoclip en dit nummer? Volgens het duo zelf gaat het 
over het omdraaien van machtsposities (man/vrouw, wit/zwart). 
Bekijk de clip op YouTube: 

https://www.lambo.nl/onderzoeksplan
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Er komen verschillende kunstwerken voor in de videoclip. Deze zijn heel bewust gekozen. Jij gaat 
onderzoeken waarom deze kunstwerken gekozen zijn en wat de verborgen boodschappen zijn. 

  
Vraag 6: Onderzoek de volgende vraag: Hoe dragen de kunstwerken en de videoclip bij aan de de 
boodschap van Beyoncé en Jay-Z? 
Maak een onderzoeksplan met het stappenplan uit de methode stArt of via de versie op de LAMBO-
website (onder Kunstbronnen). Je docent kan je helpen bij het maken van goede deelvragen. 
 
De volgende werken dienen in elk geval aan bod te komen in je onderzoek. 

- Mona Lisa 
- Nikè van Samotrake 
- De kroning van Josephine 
- Venus van Milo 
- Het vlot van de Medusa 
- Portret van een zwarte vrouw 

 
 

https://www.lambo.nl/onderzoeksplan
https://www.lambo.nl/onderzoeksplan

