OPDRACHT
ONTWERP
VLAGGEN
REMAKE
Door Sieglinde Steenkiste

Beste leerlingen,

Het thema van dag van het DKO (19/02) is dit jaar Remake.
Daarnaast is het ook 50 jaar WAK. Omdat we die dag groot feest
zullen vieren hebben we nood aan versiering en meer bepaald
aan vlaggen.
In deze opdracht maken jullie een ontwerp voor vlaggen naar
abstract-geometrische kunstenaars.
Groetjes,
Sieglinde

OPDRACHT
WAT HEB IK NODIG?
- A4 papier wit en gekleurd. Indien je geen gekleurd papier hebt kan je ook
kleuren uit oude tijdschriften halen of papiertjes schilderen met plakkaatverf.
- schaar
- lijmstift
- potlood
- lat
- passer
Stap 1
Remake betekend herwerken. In deze opdracht zullen we werken van bekende
abstract-geometrische
kunstenaars
herwerken.
abstract-geometrische
kunstenaars zijn kuntenaars die enkel met Geometrische vormen werken. Dat
zijn alle vormen, die je met behulp van passer en liniaal kunt construeren, zoals
het vierkant (de rechthoek), de driehoek en de cirkel.
Hieronder vind je een aantal voorbeelden:
Piet Mondriaan
Piet Mondriaan was een Nederlandse kunstenaar. Hij was een van de aller
eerste die abstracte werken maakte. In abstracte werken zie je geen figuren
meer. Mondriaan werkte enkel met vlakken en primaire kleuren (geel, rood,
blauw) en zwart en wit. Hij was een grote inspiratiebron voor architecten. Zijn
werk behoord tot de kunstbeweging De Stijl.

Wassilly Kandinsky
Kandinsky is een Russische kunstenaar en wordt ook gezien als een van de
grondleggers van de abstracte kunst. Hij lied zich voor zijn werk inspireren op
muziek.

Karimir Malevisch
Was een Russische kunstenaar en wordt net als Mondriaan en Kandinsky gezien als
de grondlegger van de abstracte kunst. Net als Mondriaan maakte hij enkel gebruik
van vlakken en primaire kleuren. Terwijl Mondriaan eerder verschillende soorten
vierkanten gebruikte. Gebruikt Malevisch verschillende soorten rechthoeken.

Stap 2
Teken met je lat of passer op verschillende gekleurde papieren geometrische vormen
(vierkanten, rechthoeken, driehoeken, cirkels) in verschillende grootes.
Stap 3
Maak op een A4 blad (wit op gekleurd) nu een compositie met de verschillende vormen.
laat je hiervoor inspireren op de werken van Mondriaan, Kandinsky en Malevisch.
Stap 4
Kleef de vormen met lijmstift vast op jullie blad.

Maak ik totaal drie ontwerpen. In de volgende les zullen we er een uitkiezen en in het
groot uitwerken in stof.
VEEL SUCCES!

