
Maak een lichte tekening met potlood van een man.
Teken alleen het hoofd en de schouders.
Kijk naar het korte filmpje over de waterverfdoos (2 minuten) 

Begin met hele dunne, waterige verf het portret van de man in te kleuren.
Laat de eerste laag even drogen voordat je een nieuwe kleur pakt, 

Spoel tussendoor steeds je penseel uit in water en droog je penseel
voorzichtig af aan een verfdoekje.
Schilder als laatste de neus van de man BLAUW ! Klink gek maar je ziet het bij
Alex van Warmerdam; het wordt door de blauwe neus een heel speciaal
portret!
Als het goed gaat en je hebt zin om er nóg één te maken, maak dan een
portret van een vrouw met een GELE neus!
Als je klaar bent maak je de deksel van je verfdoos schoon en spoel je de
penseel goed uit zodat er geen verf meer in de haartjes zit.
Maak een foto van elke tekening    
Stuur de foto met je naam erbij naar inezsmit1@gmail.com

Wat ga je doen:·       

https://youtu.be/hU7ojKKSMKw

dan wordt je schilderij heel mooi met laagjes die door elkaar heen schijnen.

De Kunstenaar
Alex van Warmerdam is een schilder, maar hij maakt ook films.
Bij de gezichten die hij schildert let hij goed op de schaduwvlekken in een gezicht.
Hij geeft de schaduwvlekken allemaal andere kleuren.
Ik vind zijn schilderijen daardoor een beetje geheimzinnig, jullie ook?
Alex van Warmerdam houdt van nieuwe dingen uitproberen als hij schildert.
Krijgen jullie ook zin om te schilderen als je zijn schilderijen ziet?
 
 
 
 

Hier is jullie opdracht:
maak een portret van een man met
een blauwe neus. 
Het schilderij hier rechts, van 
Alex van Warmerdam heet ook zo : 
" Man met Blauwe Neus" 

Een wit vel papier en een potlood     
verfdoos   
penseel
pot met water
lapje of een oud doekje om je penseel aan af te vegen

Wat heb je nodig:·       
 

TIP:
gebruik je penseel niet als een kwast,

dus je schildert zachtjes met het
puntje van het penseel en met veel

water!
Succes lieve kinderen, ik ben heel

benieuwd!
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