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DUBUFFET 1901-1985 werkte graag naïef. Hij gebruikte vaak aparte materialen zoals glas, 

stukken stof, knopen en zand. Nu kijken we daar niet meer van op maar in de tijd waarin hij werkte was dat 

erg ‘gek’. Dubuffet had meer belangstelling voor het ‘primitieve’ dan voor het ‘beschaafde’. Hij maakte 

van zijn werken een soort landschap. Hij was ook een 

kunstenaar die de werken van kinderen en 

psychiatrische patiënten erg mooi vond. Door zijn 

waardering hierover uit te spreken kreeg de kunst een 

heel andere betekenis. 

 

 

 

Naïef    = natuurlijk, eenvoudig. 

Primitief  = weinig ontwikkeld 

Beschaafd  = zeer ontwikkeld 

 

 

 

 

Techniek: knippen, naaien, borduren, spelden,  

  ontwerpen  

Materiaal: draad, textiel, borduurstramien  

Gereedschap: schaar, naald, spelden  

Link:       textiel technieken 
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Werkwijze: 

1. Lees: Dubuffet heeft een kunstwerk gemaakt speciaal voor het Kröller Müller museum. Het heet : 

‘De tuin van emaille’. Het is een heel groot kunstwerk waar je in kan klimmen, klauteren en glijden. 

Een vreemde ’tuin’ in een verder  prachtige landschappelijke tuin bij het museum op De Hoge 

Veluwe. Binnen alle natuurlijke kleuren van een landschap staat het kunstwerk vervreemdend met 

hoog glanzend wit en zwarte lijnen. Emaille was een materiaal wat vroeger veel gebruikt werd in 

arme gezinnen. Het was wit met een zwart randje. Vandaar deze naam. 

2. Bekijk de afbeelding bij deze les. Het is een soort bloem in ‘De tuin van emaille’. 

  Het is meteen ook een  ‘gebouwtje’ met een trap en een deur zodat je in de tuin uitkomt. 

3 Maak zelf een bloem, dier of gebouw wat je zo in ’De tuin van emaille’ zou kunnen verwachten. 

Doe dit eerst op schetspapier. Maak in elk geval een paar ontwerpen. 

4 Bekijk je ontwerpen en bespreek met de andere leerlingen welk ontwerp het mooist is om je 

werkstuk van te maken. 

5 Maak een mooie, duidelijke tekening van dit werk. 

6 Dit is een opdracht waarbij je gaat borduren. Bedenk wat je gaat maken. Een schilderijtje? Een 

kussentje? Een t-shirt?  Borduurstramien hebben we op school. De andere materialen zal je van huis 

mee moeten nemen.  Zorg ervoor dat je de juiste materialen hebt. 

7 Teken je lijnen met potlood op je werk. Doe dit dun. 

8 Bestudeer de techniek die je gaat gebruiken (link?) Kijk ook op de afbeeldingen op dit blad.   

De wikkelsteek om een dikke zwarte draad kan bijvoorbeeld hele mooie lijnen opleveren. 

9 Borduur de lijnen die je hebt geplaatst. Dit doe je in 1 kleur. Wanneer je zwart niet mooi vindt, mag 

je ook kiezen voor 1 andere kleur. 

10 Bekijk je werk. Is alles netjes afgewerkt? Ook aan de achterkant?   

 

 

 

 


