
klasmascotte 27

Klasm ascotte



klasmascotte 2928

De grote stap, 1931
Hannah Höch (1889 – 1973)
© SABAM Belgium 2020

‘DADA’ betekent in het Frans ‘stokpaardje’. Het verhaal gaat dat de term 
werd gekozen door een zakmes willekeurig in de bladzijden van een 
woordenboek te steken. Dit weerspiegelt de no-nonsense houding van 
de kunstbeweging dadaïsme.

I would like to show the 
world today as an ant sees 

it and tomorrow  
as the moon sees it.

Hannah Höch
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Trigger #2

Knip de gedrukte onderdelen uit en ga er hiermee aan de slag. 
Vul aan met geprinte onderdelen of knipsels uit tijdschriften. 
Kies één van de DIY-technieken: collage, GIF of stop-motion.

Knip de gedrukte onderdelen uit en ga er hiermee aan de slag. 
Vul aan met geprinte onderdelen of knipsels uit tijdschriften. 
Kies één van de DIY-technieken: collage, GIF of stop-motion.
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Portret van Josette Gris, 1916
Juan Gris (1887 – 1927)

Juan Gris verhuisde in het begin van de twintigste eeuw naar Parijs. Deze 
stad was toen het artistieke centrum en oefende een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht uit op kunstenaars. Juan Gris was samen met Picasso 
en Braque een van de grondleggers van het kubisme, een kunststroming 
waarbij men gebruik maakt van verschuivende gezichtspunten en 
afgevlakte volumes. Dit schilderij toont een kubistisch portret van Josette, 
de echtgenote van Juan Gris.
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Dan7-35
Neel Adams (°1953)

GIF is een bestandsformaat voor het opslaan van raster-
afbeeldingen in digitale vorm. GIF is de afkorting van ‘graphics 
interchange format’, een grafische bestandsindeling met 
pixels. GIF ondersteunt kleuren, verschillende resoluties,  
animatie en een transparante achtergrond. 
Als je een boodschap wil overbrengen en deze extra wil 
benadrukken, dan zit je goed met een bewegend beeld. 
In tegenstelling tot een stilstaand beeld, wordt de blik 
van de toeschouwer er meer naartoe gezogen. Online 
(en tegenwoordig ook op de meeste smartphones) vind je 
diverse beeldbewerkingsprogramma’s om GIFs te maken. 
Deze worden meestal snel gedeeld op social media.

Als je een goede GIF wilt maken, 
zorg er dan voor dat er een 

verhaaltje in zit en dat er iets 
gebeurt. Maak bijvoorbeeld een 
grapje. Zorg dat het bestand niet 

te groot is. Zo laadt het ook 
sneller op.

Techniek 
                  

Techniek 
                   

Just What It Is That Makes Today’s Houses So 
Different, So Appealing?, 1956
Richard Hamilton (1922 – 2011)
© R. Hamilton. All Rights Reserved, SABAM 
Belgium 2020

Een ‘collage’ is een kunstvorm waarbij uitgeknipte of 
gescheurde stukken papier op een andere ondergrond geplakt 
worden: stukken uit kranten (tekst, foto’s, advertenties), foto’s, 
tekeningen, stukjes van een bestaand kunstwerk ... 
Het woord ‘collage’ is afkomstig van het Franse werkwoord 
‘coller’, wat kleven betekent. 

Een voorbereidende collage kan een kunstenaar inspireren. 
Het is een techniek waarmee hij of zij ook behoorlijk snel 
resultaat bereikt. 

De techniek ‘collage’ (maar dan minder letterlijk met schaar 
en lijm) komt ook voor in film, muziek, literatuur en video. In 
het digitale tijdperk wordt papier vervangen door geknipte en 
geplakte delen van afbeeldingen. De woorden ‘knippen’ en 
‘plakken’ worden nog steeds gebruikt in het digitale tijdperk. 

De collagetechniek werd onder andere gebruikt door Pablo 
Picasso tijdens zijn kubistische periode. Picasso wordt als 
uitvinder van de techniek gezien. Juan Gris volgde hetzelfde 
spoor. De collagetechniek werd vooral toegepast in het 
dadaïsme (1916-1920), maar ook in andere kunststromingen: 
het surrealisme, de pop art, de Fluxus stroming en in mail art.

Into space 2, 2010
Luis Dourado (°1984)
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David, 1501 - 1504
Michelangelo Buonarotti (1475 – 1564)

Kunstenaars vinden modellen dankbaar om 
uiting te geven aan hun creativiteit. Een model 
is ook vaak de muze, een bron van inspiratie, 
van een kunstenaar. 

Modellen komen dikwijls uit de familie- of 
vriendenkring van de kunstenaar. Anderen 
worden betaald om model te staan. Model 
staan vraagt veel discipline. 
Door te werken naar ‘levend model’ leert een 
kunstenaar zijn vak beheersen. Werken naar 
de 3D-realiteit is net dat tikkeltje ‘uitdagender’ 
dan werken naar afbeeldingen op papier of op 
het scherm. De band met een model kan het 
werk bovendien aantrekkelijker maken. Je kan 
variatie brengen in leeftijd en vormen. Allerlei 
attributen (zetel, krukje, raam, bloemenjurk …) 
kunnen het model een extra dimensie geven. 
Zoals je wel kan denken: de mogelijkheden zijn 
enorm en dat maakt het zo boeiend. 
Ook de keuze van een achtergrond of niet en 
het gebruik van kunstmatig of natuurlijk licht 
kunnen het kunstwerk mee vorm geven. 

Het allerbelangrijkste is misschien wel de ‘pose’ 
of houding die het model aanneemt. Gaat het 
model liggen, zitten of staan? Gaat het om een 
dynamische of eerder statige pose? Allemaal 
dingen om over na te denken!

O Romain, 2014
Kati Heck (°1979)

Oil, pencil on canvas
104,5 x 81,5 x 10 cm Jongen in matrozenpak, 1913

Egon Schiele (1890 – 1918)

De voetbalspelers, 1908
Henri Rousseau (1844 – 1910)

Slapende Venus, 1510
Giorgione (1478 - 1510)
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Hindugod Vishnu, omringd door 
zijn avatars

Mascotte

Avatar

Een mascotte is een fi guur of voorwerp waarvan de 
eigenaar denkt dat het geluk brengt. Clubs, verenigingen 
en bedrijven hebben vaak een mascotte. Die mascotte is 
een symbool voor de onderneming en wordt afgebeeld in 
de merhandising. 
Een mascotte is vaak een fi ctieve fi guur, zoals Tony van 
Frosties, Ronald Mc Donald (voor Mc Donalds), Bibendum 
(Michelin) en Mickey Mouse (voor Walt Disney Company). 
Een mascotte kan ook gebaseerd zijn op bestaande 
fi guren zoals Colonel Sanders, afgebeeld als symbool voor 
KFC, zijn fasfoodketen. 

Dit is mijn favoriete avatar/mascotte.

In het hindoeïsme betekent ‘avatar’ de neerdalende, de 
incarnatie van een goddelijk wezen in een menselijk of een 
dierlijk lichaam. Het zijn sterke wezens in het universum. 
Ze zijn verantwoordelijk voor de rust en balans.

In vele games kan je in de huid kruipen van een avatar, 
een zelfgekozen fi guurtje. Dit kan een virtuele versie van 
jezelf zijn. Naar eigen voorkeur pimp je die. Zo word je een 
speler van vlees en bloed in de fantasiewereld. 
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Zes studies van een kussen, 1493
Albrecht Dürer (1471 – 1528)

De sibille van Erythraea, 1508 - 1509
Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564)
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We maken een klasmascotte. De klasmascotte heeft een herkenbare en toegankelijke 
uitstraling. Op een positieve en leuke manier vestigen we hiermee de aandacht op de 
klasgroep.

Trek twee kaartjes: 
• een onderdeel van het lichaam (hoofd en nek/romp 

en armen/benen en voeten) 
• de naam van een klasgenoot 

Laat je klasgenoot even model staan en fotografeer 
het onderdeel in een originele houding.

Werk de schets uit met grijswaarden van grafi et-
potloden. 
De waargenomen kleurtonen van licht naar donker 
worden omgezet in tonen van lichtere naar donkere 
grijzen: 
• duw harder en zachter op eenzelfde potlood 
• gebruik verschillende potloden 
• werk met arceringen en andere structuren 

Door de licht en schaduwpartijen om te zetten creëer 
je volume of een ‘3D-effect’.

Kijk goed naar de foto van je klasgenoot en maak er 
een schets van. Beweging en houding bepalen mee 
het uiteindelijke beeld. 
Schets eerst grote vormen, vervolgens deelvormen 
en tot slot de details. Zorg dat de verhoudingen en 
richtingen van het getekend onderdeel kloppen.

Knip je tekening uit. 
Puzzel in groep met alle uitgeknipte 
delen klasmascottes.

Test hier de mogelijkheden 
van je grafi etpotloden 

Stappenplan
        klasmascotte

1

3

2
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Artwork #2
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Ik genoot van de creatie van het beeld.

Ik leerde licht en structuur toepassen in mijn beeldwerk.

Ik bleef me inzetten, ook als het moeilijk liep.

Ik kon op een aangename manier met iedereen samenwerken.

Ik heb me actief ingezet om het groepsbeeldwerk te doen slagen.

Ik ben tevreden over het resultaat van het groepswerk.

Checklist

My artwork #2 

Kleef hier een foto van je werk.

Ik heb de opdracht zo ervaren.




