
view_in_browser

An apple a day

Je kent ze wel, die schilderijen van schalen vol blinkend fruit, f lessen wijn,
hompen brood en druiventrossen, mooi gerangschikt op een feestelijk

tafelkleed. Vooral in de 16de eeuw was het stilleven een immens populaire
kunstvorm.

Op het eerste gezicht lijkt zo’n stilleven saai – een beetje absurd, zelfs. Voedsel

en drank waren een geliefd onderwerp. Maar er zat al vanaf de 16de eeuw veel
meer achter. Niet zelden stopte de schilder er een boodschap in. 

Zo vormden sobere ontbijttaferelen een pleidooi tegen overdaad en luxe. En je
kent vast ook de meer morbide stillevens met schedels, zandlopers en
uitgedoofde kaarsen. Dit zijn de zogenaamde Vanitas-stillevens, die de
vergankelijkheid uitbeelden.

Waarom ik dit allemaal vertel? Omdat dat jou schrijfopdracht van deze week is:
beschrijf  eens een stilleven.

Maak eerst een stilleven. Verzamel voorwerpen die je in huis of in de natuur
vindt en leef je gerust uit om er een interessante compositie van te maken.
Beschrijf  nu met een verhaal of gedicht wat je ziet - of wat jouw personage
ziet. Je kan dat vrij letterlijk doen, of je kan op zoek gaan naar de diepere,
achterliggende betekenis.

Snelle schrijf tip

Een alledaags voorwerp beschrijven is een goede schrijfoefening.
Het is namelijk verrassend moeilijk om een appel of f les wijn te
beschrijven, zeker zonder in clichés of saaie beschrijvingen te
vervallen. 

En je kan het ook zien als een oefening waarbij je je bekwaamt in
het ‘naar de wereld kijken door de ogen van je personage’. Wat voor
jou een gewone appel is, is voor je personage misschien een
prachtige, blozende vrucht die haar doet denken aan haar
kindertijd, toen ze met oma en opa appelen plukte in de grote
boomgaard achter hun boerderij.
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Lekbaardersstraat 16, Hasselt
Belgium

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt
aangemeld op onze website of iets bij ons

hebt besteld.

Afmelden

Deze mail maakt deel uit van 'Een jaar lang verrekt toffe schrijfopdrachten', een
online traject van schrijfster Leen Raats.
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