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The Goblets, 2022.

Wist jij dat er in je lichaam heel veel verschillende bacteriën leven? Bacteriën zijn 
eencellige micro-organismen waarvoor je een microscoop nodig hebt om ze te 
zien. De kunstenaar Ane Graff vindt het heel mooi hoe ons lichaam samenleeft 
met al deze verschillende bacteriën en hoe we als mens zonder dat we het 
doorhebben onderdeel zijn van een grote wereld die we met onze blote ogen  
niet kunnen zien. De kunstwerken van Ane Graff die bij Kunstinstituut Melly te zien 
zijn, gaan over bacteriën en over dingen uit onze omgeving die niet goed voor ons 
zijn en waar je ziek van kunt worden. Om deze kunstwerken te kunnen maken werkt 
de kunstenaar samen met onderzoekers. Deze mensen werken in een laboratorium 
en onderzoeken daar bijvoorbeeld hoe bacteriën groeien en zich ontwikkelen.

Ane Graff



Goblets

The Goblets, 2022.

De kunstwerken die je op de 
foto ziet heten Goblets, dit 
is een Engels woord en het 
betekent in het Nederlands 
Beker. Als je goed kijkt zie je 
dat de drankjes in de bekers 
niet om op te drinken zijn 
maar om naar te kijken.  
De drankjes bestaan onder 
andere uit bacteriën die 
de kunstenaar kreeg van 
onderzoekers. Die bacteriën 
heeft ze gecombineerd 
met verschillende andere 
materialen zoals stof van  
de straat, kleurstoffen  
die gebruikt worden in 
snoep of medicijnen en  
een speciale vloeistof.  
De bacteriën in de bekers 
zijn door de combinatie van 
deze materialen bij elkaar 
ineens gaan groeien en zo 
ontstonden deze bijzondere 
vormen in felle kleuren. 

Als je goed kijkt zie je dat er 
een soort van puddingachtig 
laagje overheen zit.  
Dit laagje zorgt ervoor dat 
de kunstwerken bewaard 
kunnen blijven. Sommige 
van de bacteriën in de 
kunstwerken blijven nog 
steeds doorgroeien en gaan 
zelfs door het puddingachtig 
laagje heen. De kunstwerken 
hebben namen van ziektes 
die te maken hebben met de 
hersenen. De kunstenaar wil 
zo laten zien dat wat we eten, 
drinken of inademen invloed 
heeft op onze hersenen en 
daarom op onze geestelijke 
gezondheid. De tafels waar 
de bekers op staan horen 
ook bij de kunstwerken.

1.
Bekijk de bekers met 
aandacht en kies er één uit 
die jouw aandacht trekt. 
Maak in de cirkel hiernaast 
een tekening van de inhoud 
van de beker.



Verleden, heden en toekomst

The Brain – Cardiovascular Axis (The Heart Brain Pain), 2022.
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Hier zie je een foto van 
het kunstwerk The Brain – 
Cardiovascular Axis (The 
Heart Brain Pain). Met dit 
kunstwerk wil de kunstenaar 
laten zien hoe verdrietige 
gebeurtenissen die je 
meemaakt als mens, in je 
lichaam opgeslagen worden. 
Het hart speelt hierbij een 
belangrijke rol en zorgt 
ervoor dat het verdriet weg 
kan vloeien. Iets wat je nu 
meemaakt kan dus invloed 
hebben op hoe je je in de 
toekomst voelt. Als je huilt 
of praat over je verdriet kan 
het helpen om het verdriet te 
uiten. Het kunstwerk laat een 
hart en ook hersenen zien. 

Bekijk de afbeelding van het 
kunstwerk met aandacht. 

2a.
Omcirkel wat jij denkt 
dat hersenen zijn in het 
kunstwerk en wat jij denkt 
dat het hart is.

2b.
Welke van deze materialen 
denk je dat de kunstenaar 
heeft gebruikt om dit 
kunstwerk te maken? 
Omcirkel.



3c.
Schrijf in de vorm hieronder 
een kleur uit die bij jouw 
bacterie past.

3d.
Kies op de volgende pagina, 
een vorm uit die jij bij jouw 
bacterie vindt passen en knip  
deze uit. 

Bacteriën maken

Staphylococcus bacterie

Hiernaast zie je een 
plaatje van een eencellige 
bacterie, vergroot met een 
microscoop. Een microscoop 
is een soort van vergrootglas 
die wat je ziet tien tot soms 
wel duizend keer groter kan 
maken. De meeste bacteriën 
die wij als mensen bij ons 
dragen kun je vinden in onze 
darmen of op onze huid. 
Ze zijn daar heel belangrijk 
want ze zorgen er namelijk 
voor dat andere gevaarlijke 
bacteriën geen kans krijgen 
om in ons lichaam te groeien 
en ons uiteindelijk ziek 
maken. Je lichaam heeft dus 
goede bacteriën nodig om 
gezond te blijven.

In het menselijk lichaam 
leven heel veel verschillende 
bacteriën, sommige zijn 
goed en zorgen ervoor dat 
je gezond blijft. Andere 
bacteriën kunnen ervoor 
zorgen dat je ziek wordt. 
Denk hierbij aan een wond 
waar bijvoorbeeld straatvuil 
in terechtkomt.
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We gaan nu zelf een  
bacterie bedenken en 
maken. Dit wordt jouw 
persoonlijke bacterie.

3a.
Kies uit de lijst met woorden 
hiernaast een woord uit  
en schrijf deze op in de vorm  
waar 3a bij staat op de 
volgende pagina.

3b.
Kies in de kolom daarnaast 
een superkracht uit die 
jouw bacterie bezit. Je mag 
er natuurlijk ook zelf één 
bedenken. Schrijf die op in  
de lege vorm waar 3b bij 
staat op de volgende pagina.

mijn bacterie  
is onsterfelijk

mijn bacterie 
kan door de huid 

heen kruipen
 

mijn bacterie 
kan in water 
veranderen 

mijn bacterie 
is onzichtbaar

mijn bacterie 
is/kan

3a. mijn bacterie is: 3b. superkracht:



Bacteriën maken

3e.
Op deze pagina staan nu de 
belangrijkste kenmerken 
van jouw bacterie. Met deze 
kenmerken en de uitgeknipte 
vorm mag je nu op een leeg 
vel, een tekening of een 
ander kunstwerk maken 
van jouw bacterie. Als je 
klaar bent mag je er een 
foto van maken en deze 
mailen naar activiteiten@
kunstinstituutmelly.nl.  
Dan plaatsen wij de foto van 
je kunstwerk op de website. 
Neem vast een kijkje door op 
deze link te klikken.
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3c. mijn bacterie is (kleur):
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