LEERLING BRIEF
Je gaat stencil-art maken, om hier zo kennis mee te maken.
Je gaat een spuitmal maken van de vorm, het silhouet, van
een dier. Om zo de ‘Pigeon Party’ te vergroten.

PIGEON PARTY
Duiven zijn overal om je heen. We zijn er zo aan gewend dat
we ze eigenlijk niet meer zien, maar zouden ze er niet meer
zijn, dan zou dat ineens opvallen. Onopvallend aanwezig. Net
als street-art. Street-art moet en zal blijven bestaan. Dit is het
idee achter de beweging Pigeon Party.
De grote vraag is; wie zijn die grote breinen achter Pigeon Party? De identiteiten zijn
onbekend. Wel is bekend dat zij door het leven gaan als Pighe, The Giant Pigeon (GP) en
Dove. Zij zijn de liefhebbende ouders van Pigeon Party. De beweging is hun kindje.
Deze beweging is gecreëerd om te strijden tegen de visie dat street-art ‘slecht’ is. Street-art
moet blijven bestaan. Als het wel zal verdwijnen zullen steden een stukje charme verliezen.
Dit mag absoluut niet gebeuren.
Je kan de Pigeon Party volgen op het instagram account:
https://www.instagram.com/pigeonparty2017/

BASISGEGEVENS
Aantal lessen: 1 les van 60 minuten
Wat heb je nodig ?
→ Schetspapier
→ HB potloden, gum, puntenslijper, eventueel liniaal
→ Dikke zwarte permanente marker
→ Snijmat
→ Stanleymes
→ (Spuit)verf
→ Een vel plastic van A3 of A4 formaat
→ Een spuitachtergrond (muur, doek, karton, stevig vel papier)
→ Mondkapje
→ Eventueel een rolletje tape om de spuitmallen op de spuitachtergrond te bevestigen.

Opdracht
Je gaat een spuitmal maken van een dier.
Het is de bedoeling dat je ‘Pigeon Party’ gaan uitbreiden met andere dieren. Dus de ‘party’ is
nu niet alleen maar voor duiven, maar voor het hele dierenrijk.
Stap 1
Maak een ontwerpschets op papier. Schets de vorm (het silhouet) van
een dier. Hou er rekening mee dat je straks jouw schets gaat uitsnijden.
Let dus op wat je wilt wat er te zien is als jouw dier gespoten of

getamponeerd (stempelen met je kwast) is. Moet er iets geschilderd zijn? Dan moet dat
gedeelte uitgesneden worden.

Stap 2
Ben je klaar met jouw schets? Check dan samen met jouw docent of de schets klopt. (Is er
aan het silhouet zichtbaar wat voor dier het is?)
Stap 3
Klopt de schets? Dan ga nu jouw schets overtrekken op het plastic vel. Zorg ervoor dat jouw
dier niet te dicht op de kant zit. Wanneer dit wel zo is heb je kans op scheuren en is de rand
van het papier te zien als je de mal weg haalt.
Stap 4
Je spuitmal is nu bijna af! Snij het dier voorzichtig (!) met een stanleymes uit het plastic.
Stap 5
Jouw spuitmal is af, het is nu tijd om ook echt de Pigeon Party te
vergroten. Je gaat de mal invullen op de spuitachtergrond. Je kan dit doen
door te spuitbussen te gebruiken, gebruik dan ook een mondkapje. Heeft
jouw school geen spuitbussen? Geen probleem, dan kan je jouw mal
tamponeren. Dit doe je door een beetje verf op een een dikke kwast te
doen en hiermee jouw spuitmal te stempelen,
Stap 6
Haal je mal van de spuitachtergrond. Goed gedaan, je hebt zojuist stencil-art gemaakt!

