Afstandsopdrachten 2020
Academie Haspengouw Beeld
1e en 2e graad

Opdracht 5
Hundertwasser

Hundertwasser
Onze straten zijn nu leeg en stil maar laat ons even wegzinken in de prachtige kleurrijke straten van
Kunstenaar Hundertwasser.
Friedrich Stowasser, beter bekend als Hundertwasser, kwam uit Oostenrijk. Hij werd daar geboren in
1928 en werd een bekende schilder en architect. Hij was gefascineerd door de spiraalvorm en vond
rechte lijnen maar niets.
Neem even de tijd om naar volgende schilderijen te kijken, wat valt jou op aan deze schilderijen?
Wat zie je?

OPLOSSING:

We zien:
-Huizen
-Torens
-Gebouwen met ramen/ hekken/ deuren/…
-Straten
-Gezichten (soms goed verstopt)
- Spiraalvormen
-Rivieren
-Lucht
- Bomen
- Veel kleuren
-Vlakken met nog meer vlakken in
- omkaderde vlakken
- parallelle lijnen (maar niet recht!)
Tijd om aan jou HUNDERTWASSER te beginnen!
Benodigdheden:
-

papier A4 (klad)
papier A3
potlood, gom en slijper
pandakrijtjes (indien je geen pandakrijtjes bij de hand hebt kan je dit ook doen met
kleurpotloden of stiften, LET OP: sla stap 5 dan over)
koffie

Stap 1
Maak op een kladblad een schets met potlood. Denk aan de voorwerpen en onderwerpen die je
daarnet in de voorbeelden zag. Doe dit nog een keer en probeer nu een totaal verschillende schets te
maken. Ben je tevreden van deze twee schetsen? Dan kan je verder naar stap 2, indien niet, kan je
stap 1 herhalen.

Stap 2
Kies uit jou schetsen de stukken die jij het best vindt. Je kan ook even de mening vragen aan je
ouders/broers/zussen/… als je zelf twijfelt. Dat zijn de stukken die je gaat gebruiken in jou definitieve
werk.
Stap 3
Teken de gekozen stukken op een A3 papier met potlood. Je kan nog steeds delen aanpassen of
dingen bij verzinnen. Het is jou tekening, alles kan! Denk aan de bladschikking en compositie, zorg dat
je hele blad vol staat. Hundertwasser hield niet van lege delen. Kijk naar de voorbeelden hierboven als
je niet weet hoe je de lege delen moet opvullen.

Stap 4
Nu jou tekening op het definitieve blad staat mag je je tekening inkleuren met pandakrijt. Tip: leg een
krant onder je tekening zodat je de randen van je blad ook netjes kunt kleuren zonder op de tafel te
tekenen. Kies kleuren die jij mooi vindt en die goed bij elkaar passen. Gebruik niet teveel zwart. Delen
die je wit wilt laten kleur je met een wit pandakrijtje in. Denk eraan dat je met pandakrijtjes kleuren kan
mengen, zo kan je bijvoorbeeld door met het gele krijtje over een rode lijn te gaan, oranje krijgen.

Stap 5
Overschilder je hele tekening met koffie. Dit doe je met een dikke zachte penseel (indien je geen
penseel bij de hand hebt kan je dit met een sponsje doen, let op dat je met een spons dept, NIET
vegen). Alle witte delen zullen nu lichtbruin worden.
Stap 6
Laat je tekening drogen. Geef jezelf een welverdiend applaus en geniet van je kunstwerkje!

Wij zijn benieuwd naar het resultaat! Het afgewerkte kunstwerk mag je mailen
naar info@ahbeeld.be. (Wij delen het op facebook.)

