
De nieuwe Lusten  ‘De hedendaagse ideale man of vrouw’. 
Bovenbouw voortgezet onderwijs 
 

 Digitale 
fotobewerkings-
workshop waarbij 
Lust uit deze tijd in de reclame als 
uitgangspunt wordt gepakt. Jeroen 
Bosch combineerde allerlei wezens 
met elkaar. Tegenwoordig worden 
veel beelden uit de reclame 
gemanipuleerd met photoshop 
zonder dat we het weten. Het model 
heeft een ander kleur haar of is veel 
dunner gemaakt. Wat zeggen deze 
beelden of de ideale man of vrouw 
die door de media worden geschept? 
En wat voor invloed hebben deze 
beelden op ons beeld van de ideale 
vrouw of man? 

 
 
 
 
 In deze workshop wordt er op basis van een aantal foto’s van mannen en vrouwen de ideale man of 
vrouw samengesteld door leerlingen. Dit gebeurd op basis van het model van Exquisite Corpse. 
Exquisite Corpse is een klassiek samenwerkingsmodel uit het surrealisme waarbij meerdere mensen 
tegelijk (of in opeenvolging) samen aan een groter werkstuk werken zonder elkaars bijdragen te zien. 
 
Er wordt  in deze workshop gebruikt gemaakt Photshop tennis. Ieder groepje krijgt 10 minuten om een 
beeld te bewerken n.a.v. verschillende foto’s.  Daarna schuift iedereen door en ga je verder met 
iemand anders ontwerp. Door deze werkwijze moet je snel anticiperen op je voorgangers en wordt er 
samen een beeld gevormd van de ideale man of vrouw. Van tevoren zal, indien nodig, een korte 
technische instructie worden gegeven hoe je met photoshop beelden bewerkt.  
 
Als introductie wordt werk van kunstenaars getoond die werken met trucage van beelden en worden 
beelden uit de modewereld besproken. Leerlingen leren om met een meer bewuste blik naar deze 
beelden te kijken.  
 
Creatieve vermogens:  Creërend vermogen, analyserend vermogen, reflectief vermogen 
21 century skills:  Samenwerken, Computational thinking, mediawijsheid, kritisch denken,  
   creatief denken 
 
Kosten: 1,5 uur   €95,- 
Actieprijs in het kader van het Jeroen Bosch jaar. 
 

  
Ruud van Empel     Micha Klein  
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De nieuwe Lusten - Freakshow  
Onderbouw Voortgezet onderwijs 
 

  
 
 
Jeroen Bosch schilderde de raarste wezens en combineerde dieren en mensen wezens met elkaar. 
In deze workshop freakshow gaan leerlingen met photoshop zelf rare Jeroen Bosch wezens creëren.  
 
In deze workshop wordt er op basis van een aantal foto’s van mannen, vrouwen ,dieren en 
voorwerpen een nieuw wezen geschapen door leerlingen. Dit gebeurd op basis van het model van 
Exquisite Corpse. Exquisite Corpse is een klassiek samenwerkingsmodel uit het surrealisme waarbij 
meerdere mensen tegelijk (of in opeenvolging) samen aan een groter werkstuk werken zonder elkaars 
bijdragen te zien. 
 
Er wordt  in deze workshop gebruikt gemaakt Photshop tennis. Ieder groepje krijgt 10 minuten om een 
beeld te bewerken n.a.v. verschillende foto’s.  Daarna schuift iedereen door en ga je verder met 
iemand anders ontwerp. Door deze werkwijze moet je snel anticiperen op je voorgangers en wordt er 
samen een beeld gevormd van een fictief wezen. Van tevoren zal, indien nodig, een korte technische 
instructie worden gegeven hoe je met photoshop beelden bewerkt.  
 
 
Als introductie kijken leerlingen samen naar de rare wezens in het schilderij  Tuin de Lusten van 
Jeroen Bosch.  
 
Creatieve vermogens:  Creërend vermogen, analyserend vermogen, reflectief vermogen 
21 century skills:  Samenwerken, Computational thinking, creatief denken 
 
Kosten: 1,5 uur   €95,- 
Actieprijs in het kader van het Jeroen Bosch jaar. 
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