
Met deze oefening ga je bestaande vormen samenvoegen met zelf getekende 

vormen om een nieuwe vorm te maken of noem het ‘uitvinden’, die vorm kan iets voorstellen, 

denk bijvoorbeeld aan een ‘coronasupervernietiger’ of iets dat helemaal niets voorstelt, of op z’n 

minst toch al je fantasie. 

Je gebruikt de technieken collage en tekenen en wat ook van pas komt is massa’s creativiteit.  

Voor de rest heb je nodig:         

- Papier waarop je kan tekenen en ook je vormen kan plakken, dat kan bvb. tekenpapier, 

stencilpapier, kranten, kadopapier, oude boeken, bladen uit een schrift met lijntjes of vakjes, 

…  en nog veel meer zijn!       

- Tijdschriften of reclamefolders of kranten of  kaartjes allerhande, … waarop interessante 

vormen staan die je kan uitknippen. 

- Tekenmateriaal,  (kleur)potlood, tekenpotlood, stift, balpen, maakt uiteindelijk niet zoveel uit 

wat, maar wel iets waar je graag mee tekent . Hier is de ‘,’ eigenlijk ook of, maar alles kan 

ook. 

- Een schaar en lijm 

- Voorwerpen waarnaar je kan tekenen .  Ga dus eens snuisteren thuis en kies een aantal 

interessante voorwerpen.  Hoeveel?  Als je zin hebt om veel te tekenen,   veel voorwerpen 

dus (maar overdrijf ook niet) en minder zin, minder voorwerpen dus.     

 

Ik leg het eventjes uit vooraleer je met veel enthousiasme begint. 

Kunstenaars gebruiken in hun werken soms bestaande vormen van bijvoorbeeld foto’s, die ze in een 

bepaalde compositie plaatsen met zelfgetekende vormen   om andere, nieuwe vormen mee te 

maken.     Op de volgende pagina’s zie je enkele voorbeelden.  Herken je de bestaande vormen die de 

kunstenaar gebruikte?  Sommige vormen zijn duidelijk te zien, andere zijn soms goed verstopt tussen 

wat de kunstenaar  zelf tekende.     

Je kan op verschillende manieren te werk gaan:  

- Kies één van de voorwerpen die je gevonden hebt en teken het. Goed kijken dus.  Ben je 

klaar en tevreden met de eerste tekening, kies dan een ander voorwerp. Teken zoveel 

voorwerpen als je wil.  Je kan ze naast elkaar op een blad tekenen zodat je ze makkelijk kan 

uitknippen.  Je  kan ze ook bovenop of gedeeltelijk op elkaar tekenen (dat heet overlappen)    

of op z’n kop of net tegen elkaar zodat er eigenlijk al  nieuwe vormen ontstaan. De 

getekende vormen die je uitgeknipt hebt, kan je al beginnen plaatsen op een blad. Maar! 

Nog niet  onmiddellijk plakken,  probeer het één en ander, schuif de vormpjes van links naar 

rechts en boven naar onder tot je ziet dat het goed, of gek, of geniaal, of een meesterlijke 

uitvinding wordt.   Je kan hier ook al een bestaand en uitgeknipt vormpje uit bijvoorbeeld 

een tijdschrift bij plakken.  Deze manier van werken vind je vooral terug in voorbeeld  3.  Aan 

dit werkje hebben 3 kunstenaars gewerkt.    Misschien een idee als je een huisgenoot wat 

creativiteit wil bijbrengen?!     

- De kunstenaar die het werk bij voorbeeld  1 maakte, nam een foto van Woody Allen die op 

de contourlijn van de bril doormidden werd geknipt.     Daarna werden op, aan en tussen de 

2 delen allerlei verzinsels getekend.    Wat ze voorstellen weet ik niet zo zeker, maar jij hebt 

misschien wel een idee?!   



- Max Ernst de kunstenaar die het kunstwerk bij voorbeeld 4 maakte, heeft alleen maar 

getekende vormen (zie je de letters?) gecombineerd tot  een soort  constructie.  De 

verschillende kleuren die hij gebruikte, maken de tekening boeiend. 

- Als je niet zo van tekenen houdt, kan je ook een werkje maken waarbij je uitgeknipte 

vormen, uit tijdschriften of zo, samenvoegt tot een interessante vorm.  De 3 kunstenaars van 

voorbeeld 2 hebben zo gewerkt. 

  

Voorbeeldjes 3 en 6 zijn ruimtelijke werken.  Ik wil jullie deze graag tonen, omdat je zou zien dat 

je niet de meest moeilijke of vergezochte voorwerpen moet kiezen om naar te tekenen.  Het gaat 

vooral over de manier waarop je ze met elkaar combineert.  Als je materiaal genoeg hebt om 

soortgelijk 3D werkje  te maken, voel je uiteraard vrij.   

Hoe jij je kunstwerkje tot stand brengt hangt natuurlijk of van je eigen geniale maffe creativiteit.  

Je kan de verschillende manieren, zoals ik ze hierboven beschreven heb, naar eigen goesting 

combineren en uitbreiden.  

Go, have fun en tot in de WAK!!!                                                                                                                                
 

 

  

 

 



1. LOUI JOVER  ‘Deconstructed Woody’ 

2. YVES TANGUY, ANDRE BRETON, JEANNETTE 

    TANGUY   ‘Cadavre exquis’ 

3. ANDRE BRETON, JACQUES HEROLD, WILFREDO              

    LAM   ‘Cadavre exquis’ 

 

 

 



4. MAX ERNST  ‘La grande roue  

    Orthochromatique qui fait l’amour…’ 

5. NICOLAS LABADIA  ‘Neodiabolepis’ 

6. PABLO PICASSO  ‘Apin met jong’ 


