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HERMELIJN,

Natuurlijk ken je Leonardo's wereldberoemde HONfl LISA Maar Leo schilderde ook

dit mooie, mysterieuze meisje. Het is Cecilia Gallerani. Cecilia was een van de vele

liefjes van hertog Sforza. De hertog was een fan van
en bestelde het

schilderijtje.

Eerst schilderde Leo het meisje 
zonder diertje. Hij was niet tevreden. want hij

schilderde er in een tweede laagje een soort grijs wezeltje bij. Ook nu was Leonardo

niet helemaal blij met het resultaat en hij veranderde het wezeltje - in een derde laag -

in een soort (Zo zie je maar dat een superkunstenaar als Leonardo

ook soms een paar keer moest 
proberen voor hij zijn tekening perfect vond... Blijven

proberen dus.)

Sommige mensen denken dat de hermelijn een ideetje was van Cecilia zelf. 'Hermelijn'

was de bijnaam van hertog Sforza. Net een hermelijntje in haar armen kon iedereen

zien dat en de hertog verliefd waren op elkaar.
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Dit prachtige boeketje is een van de vele bloemstukjes die door werden geschilderd.

Voor ons zijn tulpen, narcissen en rozen heel normale dingen. Maar heel lang geleden

kwamen veel bloemen in ons land niet voor. Tulpen groeiden enkel in verre oosterse landen.

brachten van hun verre reizen allerlei vreemde oosterse kruiden, bloemen en

spullen mee naar ons land. De mensen waren er gek op. Zo werden tulpen en andere bloemen

een echte hype.

Jan Brueghel werd een heuse BLOEMENSCHIID[R. Hij kon ook wel andere dingen schilderen, maar

in bloemstukjes was hij de allerbeste. Hij schilderde dit bosje tulpen en rozen in een Chinees

vaasje. Allemaal vreemde spulletjes. Om het helemaal echt te maken, voegde hij nog een paar

insecten toe.

Zelfs RiJb(N3 merkte Jans uitzonderlijke talent op en liet hem in heel wat van zijn eigen

schilderijen de bloemen schilderen.



Jacob Jordaens was eer van de

allerbelangrijkste kunstenaars uit de

Hij hield var. felle kleuren

en schilderijen propvol mensen. Hier

schilderde Jacok een spreekwoord.

Dat werd vroeger heel vaak gedaan.

Spreekwoorden waren heel populair.

Het was een speelse en makkelijke

manier om goede raad te geven. Zoals

Jacobs spreekwoordschilàer$
. Dat Wil

zeggen dat als de volwassenen f1:nk

zijn, de kleintjes hun goede voorbeeld

zullen volgen. De grote mensen

maken samen mooie muziek en de

kleintjes doen hun ouders na. Heel

flink allemaal.

Er bestaat ook een andere versie

van dit schilderij. dat geschilderd

werd door Jan Steen. beeldde

hetzelfde spreekwoord uit. maar

met slechte manieren. Ais de ouders

onbeleefd en stout zijn. hun

kinderen dat natuurlijk ook na-apen.

Op dat schilderij zie je zatte mensen

die en kleintjes die
hun slechte manieren overnemen.



DHVID HOCKN[Y, R SPRINKIO,

Als er iemand op deze wereld kan toveren met kleuren is het

David Hockney wel. AI zestig jaar blijft hij iedereen 
verbazen

met zijn talent! Soms is hij schilder. soms fotograaf. soms knipt

en plakt hij papiertjes en foto's 
samen en soms maakt hij de

allermooiste tekeningen op zijn iPad.

Hij is een van de beste kunstenaars uit de . In popart zet een

kunstenaar heel alledaagse dingen in de kijker en maakt er kunst

van. David doet dat bijvoorbeeld met 
deze watersproeierties. 

Hij

zag de fonteintjes die het water in perfecte driehoekjes de lucht in

spuiten. Hij vond het zo mooi dat hij ze schilderde.

KUNST. Dat is popart.

David Hockney schildert graag water. Zwembaden. sproeiertjes en

plonzende spatten zijn thema's die je vaak in zijn werk 
terugvindt.


