Street art is tegenwoordig overal en wordt alleen maar groter, je kent
waarscheinlijk ‘ graffiti ‘ wel. Street art uit zich op veel verschillende
manieren van plat ( graffiti ) tot een echt object ( ruimtelijk kunstwerk )
vandaag hebben jullie dat gezien nu is het tijd om zelf aan de slag te
gaan met street art.
Opdracht 1: stencil and spray ( 1e optie )
Wat heb je nodig ?
> een stuk plastic, niet te dik
> een permanent marker
> een stanley mesje
> een spuitbus in jou favoriete kleur
Wat ga je doen ?

1. Je kiest een tekst uit, ga niet te klein werken dat wordt moeilijk met uitsnijden,
schrijf met de marker op je plastic vel.
2. Als je tevreden bent ga je deze voorzichtig uitsnijden tot er een sjabloon van
je tekst/woord ontstaat.
3. Nu gaan we je tekst/woord spuiten, neem je sjabloon ( stencil ) en plak deze
met tape op een a-3 vel, ga nu voorzichtig met de spuitbus je sjabloon
inspuiten.
4. Wacht tot hij goed droog is, haal hem er voorzichtig af en tada ! Je hebt
stencil art gemaakt !

Opdracht 2: Create an object ( 2e optie)
Wat heb je nodig?
> huishoudelijke spullen die je kunt missen
> je spuitbus van opdracht 1
> sterke lijm, bijvoorbeeld houtlijm

Wat ga je doen ?

1. verzamel je huishoudelijke spullen en kijk er eens goed naar, wat kan je er
allemaal mee ?
2. ga nu spullen bij elkaar verzamelen en dingen bij elkaar leggen, kijk wat er uit
komt en maak gerust dingen los van elkaar
3. als je denkt er klaar voor te zijn, ga je de spullen aan elkaar lijmen tot je tot
jou gewenste object komt
4. als alles goed vast zit ga je met je spuitbus nog versieren door nog wat kleur
toe te voegen en voila, you made art !

Deadlines
> opdracht 1 moet af zijn aan het einde van les 1.
> opdracht 2 moet af zijn aan het einde van les 1.

