Leerlingen tentoonstelling Museum Haarlem
Vanaf 12 april gaat een aantal leerlingen van onze school hun beeldende werk
tentoonstellen in Museum Haarlem. Deze tentoonstelling maakt deel uit van een grotere
manifestatie die de Coornhert stichting organiseert in het kader van het Coornhert jaar.
Doel van deze stichting is om Coornhert (1522-1590) de bekendheid en waardering te geven die hem
toekomt. Hij heeft het grootste deel van zijn leven (een periode van ca. 47 jaar)in Haarlem gewoond
en heeft in die tijd zijn gedachten kunnen ontwikkelen die vandaag de dag nog actueel en
lezenswaardig zijn. Coornhert was tevens een bekend graficus en hiermee was hij tevens een spil in
het ontstaan van Haarlem als belangrijke drukkersstad.

Leerlingen van de 4 havo tekenklas hebben zich geïnspireerd op de emblema prenten
(afbeeldingen van spreekwoorden) van Coornhert. Elke leerling heeft een hedendaags
spreekwoord uitgekozen en deze eerst met potlood getekend. De gekozen thema’s zijn heel
divers en benadrukken de individuele keuzes die de leerlingen zelf hebben gemaakt.
De tekeningen zijn op een stuk linoleum overgezet zodat er een afdruk kon worden gemaakt.
De linosnede of linoleumsnede is een hoogdruktechniek, waarbij een afbeelding wordt
uitgesneden uit een stuk linoleum. Na het gutsen komt het drukproces dat wij ook in het
tekenlokaal hebben gedaan met een echte linopers. Er zijn prachtige afbeeldingen gemaakt
en sommige leerlingen hebben ook geëxperimenteerd met collage technieken.
Alle brugklassen hebben een zelfportret van Coornhert gemaakt en vervolgens een
zelfportret getekend in de 16e -eeuwse sfeer. Een aantal tweede klassen heeft het leven van
Coornhert als uitgangspunt genomen voor een stripverhaal. Er zal een selectie van deze
werkstukken worden getoond. Tenslotte zullen er nog enkele werkstukken te zien zijn van
leerlingen uit de eindexamenklassen havo en vwo tekenen.
Wij zijn er trots op dat onze leerlingen een prachtige bijdrage hebben geleverd aan Het
Coornhertjaar 2018. Voor meer informatie: http://www.coornhertjaarhaarlem2018.nl
Hierbij wordt u allen uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. Op donderdag 12 April
om 17.00 uur in Museum Haarlem. Iedereen is van harte welkom !
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