
Aan alle leerlingen van de 2de graad 
 
Beste leerlingen, 

 
Hoi, hoi , hier zijn we weer! Wij hebben een volgende opdracht 
voor jullie, we kijken in de koelkast en gaan aan de slag met eten 
uit je frigo! Leuk, het kunstwerk dat je daarna maakt kan je 
gewoon opeten! 
 
We halen inspiratie bij de volgende kunstenaar: Guiseppe 
Arcimboldo. Deze Italiaanse schilder leefde in de renaissance 
(1300 – 1600) en hij werd bekend door zijn bizarre samengestelde 
portretten. Hij maakte compositieportretten: hij schilderde losse 
naturalistische alledaagse voorwerpen zoals 
bloemen/fruit/dieren/planten en stelde deze samen tot gezichten.  

 
Hij maakte ook de zogenaamde omkeerschilderijen, bijvoorbeeld het schilderij “groenten in 
schaal”. Als dit schilderij, dat een schaal met groente voorstelt, omgekeerd wordt 
opgehangen, dan verschijnt het hoofd van een tuinman. Een afbeelding die samengesteld is 
uit kleinere objecten wordt soms nu nog een arcimboldesque genoemd. 
 
In het schilderij de ‘bibliotecario’ legt hij karakter in zijn portret, zo 
is het portret samengesteld uit papier, boeken en ander 
schrijfgerei. Door materiaal uit het karakter zijn leefomgeving erbij 
te plaatsen krijgt het portret een identiteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe ga je te werk? Deze opdracht wordt hieronder in verschillende stappen uitgelegd:  
 
STAP 1.  
 
Schets enkele portretten ter inspiratie voor je collage.  
Je mag zeker karikaturen maken:  
iemand met een 

- een kromme neus, keigrote oren of ogen, een lang nek, 
etc.  

 
 
 
 
  



STAP 2.  
 
Zoek een groot bord of schaal en verzamel fruit en groenten uit je koelkast en fruitmand. 
Kies verschillende soorten texturen maar vergeet ook de restjes niet! Aardappelschillen 
kunnen perfect dienen als haar of snor! Zaden of pitjes zijn heel leuk als baard.  

 
STAP 3. 
 
Zorg dat je voldoende verschillen in grootte hebt, 
scheur de sla in kleinere stukjes, snij bijvoorbeeld 
een appelsien/citroen/tomaat in plakjes (vraag 
hulp aan je mama of papa!)  
 
 
 
STAP 4.  
 
Probeer een portret collage te maken (kijk naar je schetsen uit stap 1 voor inspiratie) op het 
grote bord.  
 

STAP 5. 
Stuur een foto naar ons 
door!  
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijk naar hoe dit portret werd gemaakt via het volgende stopmotion filmpje:  
food art 
 

https://youtu.be/rh8H5J1NaGI


 
 
Maakte je een foto/tekening/collage/... ? Maak er een foto van en stuur deze door naar 
foto@sabkzottegem.be  
Heb jij of je mama/papa een instagram – of facebookaccount? Post dan een foto van je 
unieke werkje, graag met volgende hashtags: 
#sabkzottegem 
#sabkzottegemvanuitdeliving 
#samencreatief 
#kunstenquarantaine 
 
Doe jij ook mee? Veel plezier! 
 
Tot snel,  
Vriendelijke groeten,  
 
Vriendelijke groeten van Frank, Reinhard, Charlotte, Anna, Kristof, Rosa en An-Sofie. 
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