Hallo iedereen!

We willen vandaag een zeer leuke en plezante opdracht delen met jullie. We gaan onze mouwen
oprollen, vuile kleren aandoen en naar buiten gaan om ons werk te maken maar eerste gaan we een
woordje uitleg geven.

ART&LANGUAGE. Picasso’s Guernica in the style of Jackson Pollock. 1980.

We zijn geïnspireerd op het werk ‘Picasso’s Guernica in the style of Jackson Pollock’ van de collectie
van het SMAK (Museum van actuele kunst van Gent). Het werk is gemaakt door een groep van gekke
en grappige kunstenaars (ART&LANGUAGE) die geen angst hadden om hun kleren vuil te maken. Ze
wouden het bekende schilderij ‘Guernica’ van Pablo Picasso (Beroemde Spaanse kunstenaar)
naschilderen maar in de stijl van een andere kunstenaar. De gekozen stijl was van de Amerikaanse
kunstenaar Jackson Pollock. Zijn stijl is zeer herkenbaar. Pollock gebruikte zijn bekende techniek
‘dripping’ of in het Nederlands ‘druppelen’.
Kijk naar het fragment van de film ‘Pollock’:
https://www.youtube.com/watch?v=JXOw0uTY1kQ&t=81s

Guernica. Pablo Ruiz Picasso. 1937.

Wat gaan we doen?
We gaan verschillende bekende schilderijen van de kunstgeschiedenis naschilderen in de stijl van
Jackson Pollock (Dripping=druppelen) zoals Art & Language deden.
Wat hebben we nodig?
Papier (het grootste formaat dat je thuis hebt)
Verf aangelengd met water (als je geen verf hebt, kan je koffie gebruiken van jullie ouders)
Verschillende penselen
Vuile kleren
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Doe de oefening buiten in jouw tuin, op terras, koer of voetpad. Indien je die oefening
binnen wil doen, bescherm op voorhand de vloer.
Art & Language gebruikte zwarte verf op een witte drager om hun schilderij te maken. We
kunnen verschillende versies maken bvb: één met verf, andere met koffie, een derde met
verschillende kleuren,…
De verf moet redelijk vloeibaar zijn om die techniek te doen. Doe de gewenste kleur verf in
een apart potje en voeg een beetje water toe tot het mengsel vloeibaar wordt.
Je kan op voorhand een schematische tekening met potlood maken op basis van het
originele schilderij en daarna kan je met jouw penseel op deze lijnen druppelen.
Geen angst om te morsen.

We gaan één of verschillende versies maken van een aantal bekende schilderijen zoals:

De Dans. H. Matisse

The sunflowers. V. Van Gogh

Gioconda. Leonardo da Vinci

Marilyn. Andy Warhol

The scream. E. Munch

Je kan met andere schilderijen uit de kunstgeschiedenis proberen.

Veel plezier!

