
Henri Matisse: ‘Tekenen met een schaar’

We gaan vandaag schilderijen maken zoals de Franse kunstenaar Henri Matisse.
Matisse werd geboren in 1869 en stierf in 1954. Ja, hij is dus 85 jaar geworden.

Hij begon met schilderen maar toen hij op latere leeftijd in een rolstoel terecht kwam lukte dit niet meer zo goed.
Maar zijn geest was nog zo actief! Hij had nog zoveel inspiratie, nieuwe vormen die nog geboren moesten worden.

Toen bedacht hij iets slims wat hij nog wel kon: het knippen van allemaal mooie vormen uit stukken gekleurd papier,
met hulp van heel veel charmante assistenten, mensen die hem hielpen.

Hij was erg goed in het plaatsen van de vormen in gekleurd papier,
zodat het heel fijn was om ernaar te kijken en met een moeilijk woord heet dat: compositie.

De foto werd genomen door Lydia Delectorskaya.



Stappenplan bij de foto’s

Stap 1: benodigdheden: wit blad papier (A3-formaat), gekleurd tekenpapier (A4-formaat),grijs potlood, gom, lijmstaaf (Pritt), schaar.

Stap 2: We beginnen met 2 kleurbladen te kiezen.  Eén kleven we onmiddellijk in het midden van het witte blad.  Het andere kleurblad 
verdelen we met ons grijs potlood in vlakken (van links naar rechts).  Ik heb mijn blad verdeelt met golvende lijnen.

Stap 3: Knip eerst het onderste vlak uit en kleef ze mooi op de onderkant van het andere gekleurde blad. Knip nu het tweede vlak uit en 
laat een ruimte tussen (0,5- 1cm) tussen het eerste vlak , lijm en plak. En zo telkens tot je aan de bovenkant komt. Je zal ze niet allemaal 
kunnen kleven, niet erg.

Stap 4: Kies een ander kleurblad om 2 stroken te knippen.  Neem de breedte van je lat en leg ze mooi aan de rand van je kleurblad en trek 
een lijn met je potlood.  Knip ze uit en herhaal deze handeling nog eens, zodat je 2 dezelfde stroken hebt.

Stap 5: Kleef de stroken aan de 2 randen (verticaal) van je blad.

Stap 6: Kies weer een kleurblad. Begin aan de zijkant van je blad de helft van een (gek) gezicht te tekenen in profel, zonder achterhoofd.

Stap 7: Knip ze uit en lijm ze mooi tegen de linkerstrook.

Stap 8,9,10: Nu begint het echte werk. Gebruik je fantasie en knip allerlei vormen uit in verschillende kleuren naar jou wens om de tekening
te vervolledigen. Je kunt hulpmiddeltjes gebruiken, zoals je het dopje van je lijm kunt gebruiken om een mooi cirkeltje te tekenen.

Stap 11: Voorbeeldje van een afgewerkt werkje.

Voel je honger naar meer leuke opdrachten van de Westhoekacademie?
Surf dan naar www.westhoekacademie.be en klik op Nieuws !

Veel plezier, juf Rita, Meester Koen, juf Lore en juf Yoke

http://www.westhoekacademie.be/
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