Door het oog van de kunstenaar
Door het oog van een kunstenaar
Een heel belangrijk onderdeel in de opleiding voor goud- of zilversmid is om al je
zintuigen te gebruiken. Met je zintuigen kun je horen, proeven, voelen, ruiken en
kijken. Bij deze opdracht draait alles om je ogen, je gaat leren kijken naar een voorwerp. Dat doe je natuurlijk heel de dag door, maar nu gaat het om te leren kijken
als een kunstenaar. Hoe groot is een voorwerp, hoe dik is het, is het rond, vierkant,
lang, kort, hol, bol. Ook kijk je naar hoe het licht valt.
In deze opdracht ga je aan de slag met het maken van een schaduwpoppetje. Eerst
maak je het poppetje en daarna teken je de schaduw door het poppetje in het licht
te zetten. Je krijgt een heel mooie tekening! We zien graag je poppetje met tekening terug op Facebook of Instagram. Als je de #schaduwpopzilvermuseum erbij
zet, gaan wij 'm zeker liken. Doe dit in overleg en samen met een volwassene. Heel
veel plezier!
Boekentips
Kunstenaar, uitvinder of ontdekker worden kan best spannend zijn.
Deze serie kinderenboeken speelt daar leuk op in:
Roza Rozeur, ingenieur https://www.bol.com/nl/p/roza-rozeur-ingenieur/9200000079244919/?suggestionType=browse&bltgh=j01uxMNTYBCEtz7ddEhLZw.1_2.3.ProductImage
Meer weten?
Schaduw tekenen: https://www.youtube.com/watch?v=2uCyhMf_iDE
Over tekentechnieken: https://www.youtube.com/watch?v=0vEzg4Vv9HA

Zilverschaduw

Wat heb je nodig?
Potlood

Mobiele telefoon

Lijm

Aluminiumfolie

Blanco kaart

Schaar

Vuilniszakbinders

Instructies
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buig van twee vuilniszakbinders een poppetje ( zie voorbeeld onderin ).
Voor het hoofd maak je een propje aluminiumfolie, dan wikkel je strookjes
aluminiumfolie over het hoofd en over de rest van het lijf tot dat jij het mooi
genoeg vindt.
Buig voeten aan de onderkant van de benen en plak je poppetje vooraan
op je blanco kaart.
Als je lijm droog is buig je het figuur in de juiste stand die jij mooi vindt.
Met de zaklamp van je mobiele telefoon schijn je licht op je figuur zodat je
een mooie schaduw krijgt, als het alleen niet lukt vraag of iemand de mobiel
vasthoudt.
Teken de schaduw achter je figuur en kleur deze donker in.

