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Metamorfose: 

 

 

Voor deze opdracht gaan we starten met 2 figuren te ontwerpen. Hiervoor ga je best eerst wat 
inspiratie opdoen en voorbeelden opzoeken van figuren uit strips en comics. Gebruik dun papier   
(bv. gewoon printpapier), als je dit hebt. Je ontwerpt een figuur en werkt deze uit als een lijntekening 
(geen kleur). Hierna bedenk je een 2de figuur, waarin je vorige figuurtje gaat veranderen. Teken deze 
op een apart blad (dun papier). Werk deze ook uit als een lijntekening, die ongeveer even groot is als 
het vorige figuurtje. Overtrek beide tekeningen met een zwarte fineliner of een zwart (scherp) 
kleurpotlood.  

Voor het volgende deel van de opdracht heb je een lichtbak nodig. Indien je er geen hebt, kan je ook 
je tekeningen bij daglicht met wat plakband op het raam plakken. 



We gaan nu een originele wijze bedenken om de 1ste figuur te laten veranderen in de 2de figuur.                  
Dit kan door je figuurtje magie of superkrachten op te laten roepen en vormen te laten verschijnen 
zoals bv. vuur, bliksems, rook, enz. Deze kan je dan handig over je figuur heen laten bewegen om zo 
de veranderingen onopvallend te laten gebeuren.                                                                                       
Een andere mogelijkheid is je 1ste figuur rechtstreeks te laten veranderen (muteren) in je 2de figuur, 
zonder iets af te dekken (zie voorbeeld). Dan maak je best eerst een tussentekening, die de middelste 
stap voorstelt van je metamorfose. Deze 3de tekening wordt dus een mix is tussen je 2 vorige 
tekeningen. Vervolgens teken je meer tussenstappen bij, om tot een vloeiendere animatie te komen. 
Het aantal tekeningen dat hier meestal voor nodig is, varieert tussen de 12 en de 21.                 
Overtrek uiteindelijk alle tekeningen met zwarte fineliner of kleurpotlood. 

Indien je hierna niet de mogelijkheid hebt om van alles foto’s te trekken en het te monteren, volg 
dan gewoon de opdracht zover je kan. Indien je enkel foto’s kan maken, mag je deze steeds 
doorsturen als je graag wat feedback wenst! Veel plezier! 

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


