Smeuïge smoelen
Bij de tentoonstelling Icons wordt er bij de zaal
‘zelfportret’ een zelfportret getoond van Lucian
Freud. Door de grove verfstreken en de
beweging in het gezicht is het een uniek
portret. Bij deze opdracht is de beweging en
het 3D element in het gezicht belangrijk. De
leerling gaat met klei een ruimtelijk gezicht
maken. Deze wordt uiteindelijk samengevoegd
met alle gemaakte portretten, tot een smeuïg
geheel!
Nodig:
1 brood klei
Stapel kranten
Boetseer gereedschap
Onderplanken
Stokjes of deegrollers

Zelfportret, Lucian Freud
1963

Organisatie:
• De opdracht begint individueel, maar wordt later een groepsportret.
• De klei hoeft niet afgebakken te worden, het is aan de lucht te
drogen.
Uitdaging
Kun jij een gezicht boetseren in 3D?

Groep
5-6
Tijdsduur
60 minuten
Materiaal/techniek
Boetseren, kleien
Kunstenaar
Lucian Freud
Onderwerp
Portet, vernieuwing

Werkwijze:
Woordenschat
Pak het krantenpapier en maak het een beetje nat. Maak van het
Waarneming, ruimtelijk,
krantenpapier een paar proppen ter grote van een mok en leg ze in een
reliëf
hoopje op tafel.
Pak nu de klei en rol deze met een stokje of deegroller uit tot een platte
lap, van ongeveer een centimeter dik. Deze lap leg je dan over de
proppen krantenpapier. De lap druk je om de proppen heen.
Het moet gaan lijken op een ovaal. Klei nu een gezicht in reliëf op deze vorm.
Voeg met klei de neus, wangen, kin, ogen, lippen haren en oren toe.
Tip: maak ogen door gaten in de klei te maken.

Op de kop portret
Een portret kan op verschillende
manieren gemaakt zijn. Bij deze
opdracht is het de bedoeling dat je
een gezicht natekent, maar dan op de
kop. Op deze manier leer je om goed
te kijken. Het hoeft niet perfect! Als
voorbeeld wordt hierbij de foto van
Audrey Hepburn gebruikt uit de
tentoonstelling.
Nodig:
Hb potloden
Tekenpapier 160-200 grams
Foto van een portret

Audrey Hepburn, Angus
McBean 1950

Groep
5-6

Organisatie:
• De opdracht is individueel

Tijdsduur
30 minuten

Uitdaging
Kun jij een portret tekenen door op de kop te kijken?

Techniek
Tekenen, schetsen

Werkwijze:
Pak je potlood, voorbeeldfoto en papier voor je. Leg de foto op
de kop naast het papier. Kijk goed naar de foto. Wat is de vorm
van het gezicht? Waar zitten de ogen, neus, mond en oren?
Probeer dit te tekenen. Als je klaar bent mag je het portret
omdraaien. Dat ziet er vast anders uit dan gedacht!

Kunstenaar
Angus McBean, Georg
Baselitz
Onderwerp
Portet, vernieuwing
Woordenschat
Waarneming, figuratief,
portret, op de kop

Ecoline betoveren
Ecoline kan gebruikt worden om
mooie kleuroverlopen te maken. Bij
het portret van Amy Winehouse heeft
Marlene Dumas een vloeiende
ondergrond gemaakt met verf.
Gebruik ecoline vlekken als basis voor
een portret en laat de toeval bepalen!
Nodig:
Ecoline (verschillende kleuren)
Stiften
Tekenpapier 160-200 grams
Kwasten

Amy Winehouse, Marlene
Dumas 2011

Organisatie:
• De opdracht is individueel
• De ecoline kan per tafel-groepje
uitgedeeld worden.
Uitdaging
Maak jij ecoline vlekken die je om kunt toveren tot een portret?
Werkwijze:
Maak met ecoline meerdere vlekken op het papier. Kijk naar de
vlekken, wat zie je in de vlek? Misschien lijkt het wel op een
gezicht, of op iets anders. Teken op die vlek met stiften. Je kunt
de vlek ogen geven, een mond of bijvoorbeeld een snor.

Groep
5-6
Tijdsduur
20 minuten
Techniek
Schilderen, vlekken,
tekenen
Kunstenaar
Marlene Dumas
Onderwerp
Portet, vernieuwing
Woordenschat
Vloeien, toevalligheid,
experiment

Vingervlek-festijn
Iedere vingerafdruk is uniek. Jouw
vingerafdruk ziet er anders uit als
die van je klasgenoot. Bij het
portret van Joan Collins worden
voornamelijk de contouren
weergegeven. Het portret is
versimpeld.
In plaats van kwasten kun je ook
met je vingers stempelen. Bij deze
opdracht is het de bedoeling dat je
een portret samenstelt uit
vingervlekken. Jouw vingervlek is
als een pixel van een foto. Met een
paar simpele vlekken heb je zo een
gezicht in elkaar gezet!

Joan Collins, Andy Warhol 1985

Nodig:
Plakkaat verf (primaire kleuren en
zwart-wit)
Schilders-pallet of wegwerpborden
Schorten of oude kleding
Wit papier 200 grams
Organisatie:
• De opdracht is individueel
Uitdaging
Kun jij met vingervlekken een portret stempelen?
Werkwijze:
Pak een papier voor je. Doe een klein beetje verf op je vingers.
Druk met je vingers op het papier. Nu krijg je een vingerafdruk!
Met verschillende kleuren en afdrukken maak je nu een
zelfportret.

Groep
5-6
Tijdsduur
20 minuten
Techniek
Vlekken,
Kunstenaar
Andy Warhol
Onderwerp
Portet, identiteit
Woordenschat
Vingerafdruk, identiteit,
experiment

Identiteit silhouet
Een zelfportret kan iets over jou
zeggen. Wie je bent, waar je vandaan
komt en wat je graag draagt. Tijdens
het museumbezoek wordt het
zelfportret van Doris Zinkeisen
getoond. Ze was een kostuum
ontwerper. In haar kleding zie je het
theatrale element terugkomen, met
prachtige bloemen en vogels.
Hoe zou jij jezelf willen weergeven?
Wat past écht bij jou? Bij deze
opdracht mag je jezelf vullen met alle
dingen die je leuk vind en die bij jou
horen. Denk aan je lievelingskleur,
hobby, favoriete eten en bijvoorbeeld
je huisdier.

Zelfportret, Doris Zinkeisen
1929

Nodig:
Zwart A4 papier
Wit tekenpapier
Stiften
Kleurpotloden
Grijs potloden
Scharen
Foto van het zijaanzicht van de leerling
Organisatie:
• De opdracht is individueel
Uitdaging
Kun jij je eigen silhouet maken en invullen met dingen die bij je
horen?

Groep
5-6
Tijdsduur
50 minuten
Techniek
Schilderen, tekenen,
collage
Kunstenaar
Doris Zinkeisen
Onderwerp
Portet, identiteit
Woordenschat
Silhouet, identiteit

Werkwijze:
Pak je potlood, voorbeeldfoto en papier voor je. Knip de foto uit. Trek de foto over op het zwarte
papier. Knip het binnenste gedeelte van de omtrek uit.
Pak nu een papier en teken dingen zoals je hobby, familie en je vrienden. Je mag alles tekenen
wat bij jou past! Als je hebt ingekleurd en het papier hebt gevuld leg de zwarte omtrek over het
getekende tekenpapier. Lijm deze vast. Nu heb je een zelfportret!

Letter-portret
De portretten die worden getoond bij
de tentoonstelling Icons zijn met
verschillende materialen gemaakt. Bij
het portret van Malala Yousafzai is er
een gedicht verwerkt. Dit geeft een
extra betekenis aan het portret. Hierbij
is het de uitdaging om zelf een portret
te stempelen.

Malala Yousafzai (b.1997)
Shirin Neshat, 2018

Letterstempels

Nodig:
Houten blokjes of flessendraaidoppen
Foam
Hobbylijm
Organisatie:
• De opdracht is individueel
• Iedere leerling krijgt drie letters toegewezen, voor iedereen
verschillende letters.
Uitdaging
Kun jij een letterstempel maken met een gaaf lettertype?
Werkwijze:
Neem een stuk foam. Teken op de foam de letters die je van de
meester of juf hebt gekregen. Ongeveer 3 centimeter groot. Knip
de de foamletters uit en plak ze op een flessendop of houten
blokje. Laat ze drogen. Nu kun je het letterportret stempelen!

Groep
5-6
Tijdsduur
30 minuten
Techniek
Stempelen
Kunstenaar
Shirin Neshat
Onderwerp
Portet, vernieuwing
Woordenschat
Stempelen, typografie,
compositie

Portret

Nodig:
De zelf-gemaakte letterstempels
Printpapier 120 grams
Inktkussens
Organisatie:
• De opdracht is individueel
Uitdaging
Kun jij met verschillende letterstempels een portret maken?
Werkwijze:
Pak het tekenpapier. Stempel een gezicht met de zelfgemaakte letterstempels. Ruil samen met je
klasgenoten zodat je verschillende letters gebruikt! Kijk waar de neus, ogen mond en oren zitten.
Probeer geen potlood te gebruiken om het gezicht te tekenen, maar gebruik alleen de stempels!

