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1/ HUID | THEMA 

Kan je leven zonder aanraking? Wat vertelt je huid over jou?  

Blijft je huid altijd hetzelfde? Waar begint en eindigt je huid?   

Is aanraken belangrijker dan zien of horen?  

 

Door je huid voel je de warme bries op een zomeravond, de vervelende jeuk van een insectenbeet en het rustgevend gevoel van een vriendenhand op je schouder. Blosjes 

op je wangen, kippenvel of zweetdruppels verraden wat jij voelt. Je huid is een antenne die kan zenden en ontvangen. Je huid omhult je als een jas die je beschermt. Zij 

vertelt over je leeftijd en gezondheid.  

Huidskleur bestaat er in vele tinten, die in de loop van miljoenen jaren ontstonden als bescherming tegen de zon. Waar je voorouders vandaan kwamen, bepaalt je huidskleur 

nu. Je huidskleur vertelt over je geschiedenis.  

Je kan je huid gebruiken als een canvas en haar versieren met make-up of tattoos. Hierdoor geef je een stukje prijs van wie je bent of wil zijn. Het is heerlijk om met je huid 

de ander teder aan te raken en te voelen. Je voelt je verbonden, veilig en gelukkig. Hier kan het contact in de virtuele wereld niet tegen op. De wereld die binnenkomt langs 

het scherm blijft ontastbaar.  

Rasa, wil de rijkdom van de tactiele ervaring onder de aandacht van kinderen brengen. Het verbaast ons niet dat sommige hedendaagse kunstenaars aandacht geven aan de 

huid, haar benaderen, vragen stellen en transformeren.  De tentoonstelling HUID is een Rasa-productie, ze toont een uitzonderlijke selectie kunstwerken van: 

 

Bart Hess * Berlinde De Bruyckere * Carla van de Puttelaar * Celio Braga 

Eline Willemarck * Elke Lutgerink *  Jalila Essaïdi  

Margi Geerlinks * Renee Verhoeven 

 

(tekst intro door Gerd Dierckx) 

 

(foto’s in de map door Valentina Stellino & Creeping Mac Kroki) 

  



 

 

 

 
 

 

2/ HUID | DOELSTELLINGEN 

TACTIELE EDUCATIE 

Tijdens de productie van HUID betrekken wij de kunstenaar bij de educatie. Wij willen dat de kinderen 

het kunstwerk kunnen ervaren met verschillende zintuigen, zodat zij zichzelf en het kunstwerk op een 

diepe manier leren begrijpen.  

De waarheid van sommige werken openbaart zich door ze aan te raken en niet enkel door ernaar te kijken. 

Met onze handen tasten we de wereld af om ze beter te verstaan. Daarom zochten we samen met de 

kunstenaars naar een manier om hun werk of het maakproces ervan tactiel te laten ervaren door de 

kinderen. Dat is een nieuwe stap in de educatie, die Rasa samen met haar kunstenaars wil brengen.  

Dit maakt HUID tot een unieke productie, waarin kunst, filosofie en zintuiglijk onderzoek naadloos 

samenvallen. Het doel is: 

 

 Zintuiglijke en esthetische kennis ervaarbaar maken voor kinderen. 

 Respect en verwondering leren opbrengen voor het wonder van ons lichaam en onze huid. 

 Verbeelding en reflectie aanwakkeren met kunst en filosofie. 

 

  



 

 

 

 
 

 

3/ HUID | RONDLEIDINGEN 

 

HET EDUCATIEF VERLOOP 

De duur van een rondleiding is ongeveer 1 uur en 30 minuten. De gids zal uitleg 

geven over de werken maar de leerlingen mogen ook zelf op ontdekking gaan.  

  

 Verwelkoming & intro 

 Op onderzoek in de tentoonstelling 

 Terugkoppeling & post aan de kunstenaar 

 

We willen vragen aan jullie als leerkracht om de gids te waar nodig ondersteunen door 

de klas mee bij elkaar te brengen, een oogje in het zeil te houden dat de kinderen 

rustig omgaan met de werken en elkaar enzovoort…  

 

 

De kunstwerken waar je het symbool van een handje ziet, mogen voorzichtig aangeraakt worden (dus niet prutsen, trekken … enkel voelen) 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
 

4/ HUID | VOORBEREIDING

 

Het is zeker niet nodig om de leerlingen voor te bereiden op het bezoek aan deze tentoonstelling omdat het ook wel fijn is om te verrassen en verwonderen. Wat je wel al 

kan meegeven is dat je op bezoek gaat naar een tentoonstelling. Je kan een gesprek houden over wat kunst is en wie kunstenaars zijn en wat ze doen. Dit zeggen wij alvast: 

 
“Kunstenaars zijn gevoelsmensen en verhalenvertellers; 

niet in woorden wel in beelden.” 
 

Je kan hen meegegeven dat we in de tentoonstelling bovendien ook echte onderzoekers tonen. Daarom is deze tentoonstelling zoals een groot laboratorium, maar dan met 

kunst. Ze zullen op zintuiglijk onderzoek mogen gaan naar het filosofisch belang van de huid. Geloof ons: dit ervaringsgericht leren door te voelen, te tasten en te kijken, 

zindert zeker nog lang na. Op de labotafels krijg je soms ook een zicht achter de schermen van de kunstenaar. Dit kan je natuurlijk al verklappen.  

 

 

IDEETJES TER VOORBEREIDING  

  
Als je je al graag voorbereidt, kan je altijd al verschillende dingen doen. Hieronder een aantal 

ideetjes: 

 

 Een les biologie over de huid als orgaan 

 Bespreek onze zintuigen, hoe ontdekken wij de wereld 

 Een (filosofisch) gesprek over kunst en kunstenaars 

 Een (filosofisch) gesprek over  onze tweede huid, de kledij 

 Een gesprek over transformatie (huid, van kind naar volwassene…) 

 Huidmassage (kalmeringsoefening) 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VOORBEELD MASSAGE OEFENINGEN 
 

1/ ZELFMASSAGE Laat de kinderen op de grond zitten, in een slinger tussen elkaars benen. Spreek zachtjes 

de opdracht in. We gaan nu met onze ogen gesloten eerst onze kruin voelen, en dan zachtjes over het 

voorhoofd, naar de neus, en ook even in de neus, verder door naar de bolle wangen, even zachtjes aan je 

oren trekken, en verder je kin voelen en met je hand afstrijken in de nek… 

 

2/ ELKAAR MASSEREN Laat het kind dat gaat masseren vragen aan het kind dat gemasseerd gaat worden 

of het goed is. Dan spreek je zachtjes een aantal suggesties voor verschillende bewegingen uit, doe voor. 

Voorbeelden kan je in dit filmpje vinden:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=HVz0Blnc3d4 

 
Op deze manier voelen ze wat het is om te voelen met de huid. Je kan deze oefening doen wanneer je 
merkt wanneer je klas wat drukker is of wanneer je eerder dan gepland op de locatie van de tentoonstelling 
bent, zo hebben ze de kans om al met het thema in aanraking te komen of om rustig te worden.  
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=HVz0Blnc3d4


 

 

 

 
 

 
 
 
VOORBEELDEN FILOSOFISCHE VRAGEN 
 

 Kan je leven zonder aanraking? 

 Voelt jezelf aanraken hetzelfde als aangeraakt worden? 

 Is aanraken belangrijker dan zien of horen? 

 

 Wanneer had jij voor het laatste kippenvel? Waarom? 

 Wat vertelt je huid over jou? 

 Vertelt je binnenkant ook iets over de buitenkant? 

 Kan je aan de buitenkant zien hoe je er vanbinnen uitziet? En omgekeerd? 

 Kan aanraking mensen genezen? Kan een huid zonder zorgen?  

Hoe zorg jij voor je huid? 

 Is je binnenkant mooi? Laat je soms jouw binnenkant zien? 

Waarom? Wanneer? Hoe voelt dat? 

 

 Blijft je huid altijd hetzelfde? 

 Wat als onze huid zich niet zou herstellen/vernieuwen? 

 Waar begint en eindigt je huid? 

 Wat als wij mensen net als dieren een vacht zouden hebben? 

 

 Wanneer je helemaal geschminkt bent, ben je dan nog jezelf of kan je iemand 

anders worden? 

 Waarom schminken we onszelf? 

 Waarom tatoeëren mensen zich? 

 Heb jij moedervlekken? Waarom heet het een ‘moeder’vlek? 

 Beschermt je huid altijd? Of maakt ze je soms net kwetsbaar? 

 Hoe bescherm jij je huid? Wie of wat helpt jou hierbij? 

 Hoe ziet volgens jou de huid van de toekomst eruit? 

 

 Als je zelf je huid kon kiezen, hoe zou ze er dan uit zien? 

 Hoe zou de wereld er uitzien als iedereen dezelfde huid had? 

 Welke kleurtinten kan je in jezelf terugvinden? 

 Op een dag heeft iedereen dezelfde huidskleur… 

Is dat mogelijk denk je? Hoe zou dat zijn? 

 

 Wat is een tweede huid? 

 Wil jij jezelf soms inpakken/verstoppen onder/met iets? Waarom? 

 Kan je een kopie maken van je lichaam? Hoe? 

 Wat is van mij? Wat is niet van mij? Hoe weet ik het verschil? 

 

 Kan je in iets of andermans huid kruipen? Hoe? Zou je dat willen? Waarom? 

 Voel jij je goed in je vel? Waarom? Wanneer? 

 Zou je in de huid van iemand anders willen kruipen?

 



 

 

 

 
 

5/ HUID | NAVERWERKING

THEMA’S VAN DE TENTOONSTELLING 

 
 huid als antenne: zender en ontvanger 

 huid als bescherming en als spiegeling: blozen, kippenvel, bleek worden… 

 huid en sensualiteit / aanraking: genot, pijn en andere waarnemingen 

 huid van de toekomst 

 transformatie van de huid 

 huidskleur in al zijn schakeringen 

 sporen op de huid: rimpels, vlekken, sproetjes… 

 huid als canvas: tatoeages, beschilderingen, maquillage… 

 

 
 
 IDEETJES 
 

 Reflectiegesprek / filosofisch gesprek adhv voorbeeldvragen 
 De huidmassages 
 Actieve kunsteducatie; muzische vorming 

Ga met je leerlingen aan de slag met alle vragen, info, kunstenaars en beelden die jullie 
gezien hebben. 
Je kan het verwerken in een les muzische vorming. Hieronder enkele ideetjes: 

 

 Huidpantonewaaier maken met huidskleuren van de leerlingen 

 Kunstwerken maken rond de huid als canvas 

 Ontwerp de huid van de toekomst 

 Wat vertellen wij met onze huid? 

 Mijn ‘handtekening’ 
 
 
 

 



 

 

 

 

6/ MEER OVER RASA 

RASA ONTWIKKELT EN PRESENTEERT REIZENDE TENTOONSTELLINGEN MET ACTUELE KUNST VOOR EEN PUBLIEK VAN KINDEREN EN 
JONGEREN. 

Rasa kiest voor ontmoeting | Rasa wil kinderen actuele beeldende kunst laten ontmoeten. Omdat deze deel uitmaakt van onze wereld en 
ons toelaat de werkelijkheid anders te benaderen. Kunst heeft kracht, maar die kracht komt niet altijd over. Veel grote en kleine mensen 
denken dat kunst niet voor hen is. Net daarom de ontmoeting, een warm bad. Waar de klank van elk kind kan klinken. 

Rasa kiest voor kinderen | Al kijkend vinden kinderen hun plek in deze wereld. Ze zijn als sponzen. Alles is nieuw. Alles is boeiend. Of het 
nu natuur is of door mensenhanden gemaakt. Kinderen kijken naar kunst met voelsprieten, met open blik en hart. We respecteren hen als 
volwaardig individu. Hun open manier van kijken, voelen en denken inspireert ons steeds weer. Bij Rasa krijgen ze een kunstzinnige ervaring 
aangeboden op hun golflengte. 

Rasa kiest voor actuele kunst en kunstenaar | Kunst is een oogopener. Actuele kunst drukt het beste de tijdsgeest uit. Kunst van nu tonen 
heeft als voordeel dat je kunt samenwerken met kunstenaars van nu. Rasa bouwt bruggen tussen kunstenaar(s), kunstwerk en het jonge 
publiek. 

 

Elke Rasa-tentoonstelling is een totaalproject dat organisch groeit vanuit een thematisch onderzoek waarin we ons publiek en 
ook kunstenaars en inhoudelijke experts betrekken. Met aandacht voor het actuele kunstgebeuren, selecteren we kunstwerken en 
contacteren we kunstenaars. We bespreken met hen hoe we hun werk kunnen tonen en duiden.  

Het zijn tijdloze, universele thema’s die de rode draad zijn van onze tentoonstellingen. Thema’s die op een intuïtieve manier benaderd 
worden. Thema’s die je kan verbinden met je eigen leven en de wereld. Zo ga je er wat bij voelen. Vanuit dat gevoel kan je nieuwe 
standpunten verkennen en met een vrije, open blik naar de wereld kijken. 

Rasa werkt met artistieke gidsen om van elk tentoonstellingsbezoek een dynamisch samenspel te maken. Deze gidsen zijn jonge 
kunstenaars met een pedagogisch diploma. Zij stimuleren de kinderen om aandachtig te kijken. Ze stellen vragen en hebben belangstelling 
voor de respons van elk kind. 

Rasa reist met haar projecten naar musea, cultuurcentra en bibliotheken. Zij nodigen kinderen uit. 

  



 

 

 

 

BOEK KUNSTOGEN 

 

Rasa’s artistiek leidster, Gerd Dierckx, schreef het boek kunstogen.   

 

 

“Dat wij kunst voor grote mensen aan kinderen en jongeren presenteren, 
is de normaalste zaak van de wereld: Je moet niets verkleuteren. 
Kinderen weten écht wel wat van het leven” - Gerd Dierckx 

Kinderen verstaan de kunst om kunst te verstaan. Dit toegankelijke kijk- en leesboek geeft impulsen aan ieder die met 
kinderen het avontuur van kunst beleven wil aangaan. 

Aan de hand van uitdagende vragen, kritische reflecties en sprekende voorbeelden en foto's ontsluiert Kunstogen de 
specifieke werkwijze van Rasa, een organisatie die kinderen laat kennismaken met hedendaagse kunst. 

Dit bijzondere boek laat ook hen aan het woord en nodigt uit om samen met hen kunst anders te benaderen: met open 
ogen, kunstogen. 

 

 

Online te verkrijgen bij Exhibitions International. 

Ook te koop bij verschillende boekhandels, Prospekta en de bookshops van M HKA, Middelheimmuseum, Museum M, Verbeke Foundation. 

  

http://www.exhibitionsinternational.be/documents/catalog/9789082765915.xml?lang=nl&open=
http://www.prospekta.be/site/
https://www.muhka.be/nl
https://www.middelheimmuseum.be/nl
https://www.mleuven.be/nl/content/home
https://verbekefoundation.com/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VRAGEN OF BEVINDINGEN? 

 

Contacteer ons 

hanne@rasa.be / 03 776 86 88 

www.rasa.be 

mailto:hanne@rasa.be

