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Op afbeelding 1a zie je het kunstwerk Descension (Afdaling) uit 2015 van 
de Indiase kunstenaar Anish Kapoor. Het kunstwerk, een enorme poel van 
kolkend water, werd in 2015 tentoongesteld in een galerie in Italië. Een luid 
brommende motor onder in de poel, zorgt voor de aanzuigende werking 
van het water, dat in een onzichtbare put lijkt te verdwijnen. Op afb 1b zie je 
een detail van de draaikolk.  
Het werk van Kapoor trekt direct sterk de aandacht van de bezoeker als die 
de galerieruimte betreedt.  

vraag 1 Noem, afgezien van het geluid, drie aspecten van Descension die 
direct de aandacht van de bezoeker zullen trekken.  

Anish Kapoor voegde een zwarte kleurstof toe aan het water, waardoor het 
kunstwerk nog verontrustender wordt.  

vraag 2 Geef twee redenen waardoor juist het zwarte water het kunstwerk 
nog verontrustender maakt.  
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Descension werd in verschillende versies uitgevoerd die op diverse plekken 
in de wereld te zien zijn geweest. Op afbeelding 2  zie je een versie van 
Descension in het Brooklyn Bridge Park in New York (2017). Hier voegde 
Kapoor geen kleurstof toe aan het water.  
Buiten in het park zal het werk heel anders worden ervaren dan binnen in 
de galerie.  

vraag 3 Geef drie argumenten waarom dit kunstwerk buiten in het park 
anders ervaren zal worden dan in de galerie.  

Een journalist vroeg Kapoor of Descension wel een sculptuur was. Kapoor 
antwoordde: "Natuurlijk is het een sculptuur. Ik geef toe, het ziet er niet uit 
als een sculptuur: het is eerder een neerwaartse sculptuur dan een 
opwaartse sculptuur, maar het is een sculptuur."  

vraag 4 Leg uit wat Kapoor bedoeld zal hebben met zijn uitspraak over 
sculptuur. Geef vervolgens een verklaring voor het belang dat Kapoor 
blijkbaar hecht aan deze omschrijving.  

Op afbeelding 3 zie je een ander werk van Kapoor: Ascension (Opstijging) 
uit 2011. Hij maakte dit werk, een witte rookpluim die opstijgt uit een 
cirkelvormige basis, voor een kerk in Venetië. Door de titel van het werk en 
de plaatsing ervan onder de koepel van de kerk, roept Ascension 
associaties op met religieuze symboliek.  

vraag 5 Geef aan de hand van de titel twee associaties die het werk 
oproept met religieuze symboliek.  

vraag 6 Je zou kunnen stellen dat Anish Kapoor hier een modern trompe 
l’oeil laat zien. Beargumenteer dat. 
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Op afbeelding 4 zie je Sky Mirror Red (Hemel, spiegel, rood). Kapoor 
realiseerde dit werk in 2010 voor een vijver in een park in Londen. Het 
bestaat uit een grote holle, roestvrijstalen schotel die op een buis is 
geplaatst. Het staal is glad gepolijst en voorzien van een rode spiegelende 
coating. Een journalist merkte op dat het kunstwerk "het landschap 
dramatiseert".  

vraag 6 Leg uit wat de journalist bedoeld zal hebben en geef een korte 
interpretatie van Sky Mirror Red, waarin je zowel het kunstwerk als het 
landschap betrekt. 
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