Aan de leerlingen van de tweede graad ( 5e en 6e leerjaar)
Beste leerlingen, we hebben opnieuw wat opdracht(en) voor jullie in petto, we maken een collage
deez keer!
Benodigdheden
● Stiften
● Schaar
● Gekleurd papier , indien je geen gekleurd papier hebt, maak je gebruik van
monochroom papier uit een tijdschrift (pagina’s die vooral kleur bevatten)
● Transparant papier
● Potlood
● Vormen/objecten die je thuis hebt liggen
Link met extra uitleg:
https://www.gezeever.be/drukdrukdruk2018
Maak abstracte vormen met de Idiosyncratische Machine. Dat is een vormgenererende
methode met behulp van alledaagse voorwerpen, bedacht door kunstenaar Kristof van
Gestel.

Hoe ga je te werk
Zoek verschillende vormen en gebruiksvoorwerpen thuis; klein en groot!
Let wel op: het moet op een A4 blad kunnen, of op een A3 blad als je dat thuis hebt.
2. Teken deze over op gekleurd papier
3. Knip de vormen uit het gekleurd papier of tijdschriftpapier
4. Maak een nieuwe compositie op een ander blad, verschillende delen mogen
gerust overlappen
5. Experimenteer!
6. Plak vast als je tevreden bent, maak gerust meerdere composities.
1.

Opdracht 2
Collage geïnspireerd door Matisse.

Henri Matisse
Henri Matisse (1869-1954) is een Franse kunstenaar en beeldhouwer. Vanaf 1905 raakt hij
bekend door zijn felgekleurde schilderijen, zijn werk paste in het fauvisme, een toen
opkomende stroming in de schilderkunst. Het intense colorisme van de werken die hij tussen
1900 en 1905 schilderde, bezorgde hem bekendheid als een van de fauves (wilde beesten).
De laatste tien jaar van zijn leven zit hij in een rolstoel en maakt hij “papiers gouaches et
découpés“, oftewel “uitknipsels”.

Hij sneed vellen papier, voor beschilderd met gouache door zijn assistenten, in vormen van
verschillende kleuren en maten, en rangschikte ze tot levendige composities. Aanvankelijk
waren deze stukken bescheiden van formaat, maar werden ze uiteindelijk omgevormd tot
muurschilderingen of kamergrote werken.

Kijk goed naar de werken van Matisse. Maak opnieuw een collage, maar teken nu zelf de
vormen. Heb je heel wat planten in huis? Probeer een blad of een plant te stileren, teken
deze in 1 lijn over! Heb je nog wat knipsel of restruimte over van de vorige opdracht?
Gebruik deze gerust. Laat je inspireren, maak er een kleurrijk werk van.

Vriendelijke groeten!
An-Sofie, Simon, Geertrui, Frank, Juan, Roos, Charlotte, Kristof, Dries, Céline, Reinhardt en
Rosa.

