
#25

Arjan van Helmond
Re-Collection



Op de benedenverdieping zijn er twee presentaties. In zaal 1 zie je Arjan van Helmond | 
Re-collection en in de zalen 2,3,4 wordt de eigen collectie van Museum MORE getoond.

Kunstenaar Arjan van Helmond (1971) woont en werkt in 
Amsterdam. Hij schildert nooit mensen of dieren, maar altijd 
voorwerpen. Bijvoorbeeld stoelen, tafels of hele huiskamers. 
Het zijn een soort stillevens, een genre dat ook door veel 
andere realistische kunstenaars wordt gemaakt. Hij heeft ook 
de Noordzee en de tuin van zijn schoonouders geschilderd. 
Naast dat hij kunstenaar is geeft Arjan van Helmond les op de 
kunstacademie in Enschede.

Van Helmond schildert met acrylverf en gouache (dekkende 
waterverf). Deze verf is anders dan de olieverf waar veel 
kunstenaars mee werken. Acrylverf droogt sneller en glanst 
minder. Ook kun je er in dunne laagjes mee schilderen als je 
er veel water doorheen mengt. Daarnaast werkt hij vaak op 
papier.

1. Bekijk Bedscape #10. Welke voorwerpen herken je op 
dit schilderij? Noem er minimaal 3.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

2. Wat valt je op als je goed 
naar de ondergrond van 
Bedscape #10 kijkt? 
--------------------------
--------------------------
--------------------------

3. Kijk goed naar Five Chairs on table. Welke herinneringen 
roept dit schilderij bij jou op? Beschrijf het hieronder.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

Van Helmond wil de kijkers van zijn kunstwerken 
aansporen om na te denken welke herinneringen 
en welk verhaal de ruimte of het voorwerp dat is 
afgebeeld naar boven haalt.



4. Welke voorwerpen zou je schilderen als je van jouw 
eigen woonkamer een schilderij zou maken? Waarom?
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

5. Bekijk Porcelain #2. Je ziet dat de schaal met de vis over verschillende vellen is 
verdeeld. Bij ieder vel verschilt de kijkhoek een klein beetje. Kies een voorwerp uit je 
eigen kamer en teken het verdeeld over verschillende vlakken. Pas de kijkhoek steeds 
iets aan, zoals Arjan van Helmond dat ook doet. 



6. Waar kun je de volgende 
details vinden? Schrijf onder 
de afbeelding de titel van het 
schilderij.

Om zijn schilderijen te maken combineert Van Helmond foto’s met zijn herinneringen. 
De foto’s maakt hij zelf of zoekt hij op het internet. In het laatste deel van deze zaal zie 
je verschillende werken op doek die een opvallende lichtbron hebben. Het soort licht 
dat wordt weergegeven, bijvoorbeeld zonlicht of lamplicht, en de kant waar het licht 
vandaan komt bepalen de sfeer van een foto of schilderij.

7. Kijk goed naar Chair #1. Waar denk je dat het licht op deze afbeelding 
vandaan komt? Waarom?
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------



  
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

  

  



 

 

  

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

  

  

  
 

 

  



 
 

 
 
 

 
 

 

  

  
 

 
 

 


