
Door Rico Coolen 



Wat is kunst? 
Het product van creatieve 
menselijke uitingen onder 
meer: schilderen, 
tekenen, fotografie, 
grafiek, beeldhouwen, 
moderne media, theater, 
muziek en zang, dans, 
film, bouwkunde of 
architectuur, literatuur en 
poëzie. 

 
Creativiteit = het vermogen om iets nieuws te scheppen 



Kunst 

• Denk vanuit een concept. 

• Welke boodschap wil je overbrengen? 

• Wat is je doel?  

– Confronteren 

– Informeren 

– Inspireren 

 

 



Wat is licht? 
Een elektromagnetische straling in het 
frequentiebereik dat waarneembaar is met het 
menselijk oog, soms foutief met inbegrip 
van infrarood licht (met een iets lagere 
frequentie) en ultraviolet licht, met een iets 
hogere frequentie. 



Wat is kunstlicht? 
Licht, gemaakt door een kunstmatige lichtbron. Dit 
in tegenstelling tot daglicht. 
 
• Gloeilamp 
• Natriumlamp - kwikdamplamp 
• Neon lamp - Xenon lamp 
• Halogeen  
• Kaars? Kampvuur? 

 
Allemaal met verschillende  
eigenschappen 



Wat is Lichtkunst? 
Meestal een combinatie van een sculptuur en 
meestal een kunstmatige lichtbron. 

 

 



Is dit kunst, gekunsteld of grappig? 



Kunstlicht of daglicht? 

Koen d_oracle Flickr Me myself and I 



László Moholy-Nagy 

Lichtkunst met kunstlicht 



Interactieve lichtkunst  



Lichtkunst in de natuur 

Studio Roosengaarde 



Lichtkunst met objecten 

Glow 2013 Me, myself and I Me, myself and I 



Lichtkunst als sculptuur 

Laura Vink  www.vinkacademy.nl 

http://www.vinkacademy.nl/
http://www.vinkacademy.nl/


Lichtkunst in functie van architectuur 



Light Art Performance Photography 

JanLeonardo Wöllert 



Choreografische Fotografie 

JanLeonardo Wöllert 



Experiment van een radioloog  met nachtzuster 

Röntgen is ook kunstlicht.  
Kun je ook leuke dingen mee doen. 



Wat ga je doen? 
• Creëren 

• Registreren  

• Abstraheren 

• Ensceneren 

• Choreograferen 

 

 

 

Glow 2015 

• Kijk welke vormen van 
lichtkunst je tegenkomt. 

• Zoek een verlicht object en geef 
daar je eigen creatieve 
interpretatie aan. 

• Je mag natuurlijk ook zelf een 
verlichte bijdrage creëren. 

 

• Meer interessante informatie 
www.vinkacademy.nl 

 

http://vinkacademy.nl/fotografietips/lichtfestival-fotograferen-glow-eindhoven-amsterdam-light-festival/?utm_source=Vink+Academy&utm_campaign=a00143c14f-glow_uitknipmakser&utm_medium=email&utm_term=0_b19fc194a8-a00143c14f-309752241&goal=0_b19fc194a8-a00143c14f-309752241&mc_cid=a00143c14f&mc_eid=38115d5e8b


De praktijk 

• Black box 

• Reflecterende doos 

• Een deel van een verlicht object 

• Spiegels (als ze er zijn) 

• Led strip 

 

• Black light in de black box? Met fluorescentie? 

 

 

Denk out of the box  door in de box te denken.  



Uitproberen  bijv.  

Blackbox Reflectiebox 


