
  

 

 

 

Jij schildert de wereld om je heen 

mooier met iPadkunst… 

 

Cursus Brons Basis  
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Les 3 

 

Cy Twombly, cactus of kroning, zijn werk 

 

Bekijk onderstaand  werk  

 

Voor vandaag had ik een heel ander werk van Cy Twombly 

uitgekozen… in eerste instantie zag het er uit als een cactus.  

 

Hoeveel fantasie kun je hebben?  

Er horen meer werken bij deze serie 
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Ik kijk naar de vorm, de kleur, ze bevallen mij. 

Dan wil ik er meer van weten.  

 

Wat is de titel? coronation of sesostris , de kroning van 

sesostris 

Ik ga googelen, zie ander werk van Cy Twombly over deze 

serie en vind een artikel over wie dit was. Het een en ander 

geeft een veel beter beeld wat Cy Twombly met het werk 
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bedoeld heeft.Het gaat over Egyptische mythe’s. 

   

De werken zijn met acryl, krijt en potlood op canvas 

gemaakt. Met dank aan Gagosian Gallery, New York © Cy 

Twombly 
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De volgende vind ik ook heel mooi: 

 

 

 

De opmerking van Cy Twombly dat  
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'lijnen een groot effect hebben op de schilderkunst', 

resoneert niet alleen met zijn grafische praktijk, maar 

ook met zijn relatie tot poëzie.  

 

Het belang van de moderne Duitse dichter Rainer Maria 

Rilke voor Twombly omvat de figuur van de orfische dichter 

en hun gedeelde interesse in de oude rivier de Nijl.  

Twombly's Egyptische serie, Coronation of Sesostris , 

2000, vertegenwoordigt een late bloei van zijn 

opmerkelijke grafische inventiviteit. 

 

Zelf zie ik een associatie met de doornenkroon van Christus. 

Ik ga hier een modern werk over zoeken, trant Cy Twombly, 

vind het een en ander, maar dat haalt het niet bij Cy.  

Jammer, misschien voor wie wil, durft en misschien voor 

mijzelf een uitdaging: probeer zelf vrij abstract Christus met 

doornenkroon te schilderen.  

 

Voor nu  

De opdrachten voor deze proefles 3 
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• Lees eerst dit PDF – bestand over Cy Twombly – 

coronation Sesostris 

• Bekijk de demo  

• Probeer zelf een cactus, of gekroond hoofd, of wat dan 

ook  te maken. 

• Zet de opdracht in de facebookgroep, zoveel je wilt. 

Van het een kom je vaak tot iets anders. Of STUUR HET 

NAAR de ipadkunstacademie 

(contact@ipadkunstacademie.com) als je niet op 

facebook zit.  

 

Lieve groet van Rita 

 

Heel veel succes en als ik je nog ergens mee kan helpen, 

mail mij rustig of kijk op mijn facebookpagina waar veel tips 

en tricks staan.  

 

En ook in de nieuwsbrief die je regelmatig ontvangt, zullen 

tips komen te staan.  

 

Dit was het voor deze les.  

Heb je er van genoten?  
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Ik hoop van wel.   

Rita 

 


