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Sleutelwoorden

Tijd van regenten en vorsten

Rembrandt van Rijn

Schilder

Clair-obscur

De Nachtwacht

Leerlingen

Schildersatelier

Inleiding

Een van Nederlands grootste schilders is Rembrandt van Rijn. Hij schilderde voor rijke burgers. Hij

maakte portretten of schilderijen met Bijbelse figuren. Maar hij schilderde ook burgers uit zijn

omgeving. Zijn schilderstijl was erg bijzonder. Hij toverde met licht en donker. Sommige delen werden

in het licht gezet, en andere delen in de schaduw. Je kunt niet altijd goed zien waar de lichtbron

vandaan komt, dit maakt het schilderij mysterieus. Deze techniek heet clair-obscur. Dit heeft hij

overgenomen van bekende Italiaanse schilders zoals Caravaggio.

Welk schilderij van Rembrandt ken jij? Wat staat er op dit schilderij?

Materialen

TopCanon doeboek

Informatie uit boeken, websites en filmpjes

Afbeeldingen van schilderijen van Rembrandt

Pennen, potloden en stiften

Schaar

Lijm

 

5/8

Groep



18. Rembrandt

± 1606 - 1669 | Tijd van regenten en vorsten

Opdracht
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Museumwand maken

1 Zoek een paar schilderijen van Rembrandt van Rijn.

Bekijk de schilderijen goed. Zie je de techniek clair-obscur terug?

2 Print of kopieer drie schilderijen die jou het meeste aanspreken.

3 Plak deze schilderijen in je TopCanon doeboek.

Dit wordt een mini-museumwand met jouw favoriete schilderijen van Rembrandt van Rijn.

4 Maak informatiebordjes bij elk schilderij. Hierop staat: 

- Hoe het schilderij heet.

- Wanneer het is gemaakt.

- Wat er op het schilderij te zien is. 

- In welk museum het schilderij nu hangt.

 

Extra opdracht

Rembrandt had, net als andere schilders in die tijd, een schildersatelier. Een werkplaats waar ook leerlingen 

werkten. Zij kregen van Rembrandt les. Daarom is het niet altijd duidelijk of een schilderij door Rembrandt of

door zijn leerling gemaakt is.

Zoek op wie bekende leerlingen van Rembrandt zijn. 

- Schrijf van drie leerlingen op welke schilderwerken zij hebben gemaakt. 

- Wie van hen is er bijna net zo bekend als Rembrandt geworden?
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