THEMA: HANDENARBEID

Op-art
WAT HEB JE NODIG
Potlood
Vel A5 tekenpapier (helft van A4)
Zwarte fineliner
Kleurpotloden of pastel potloden

Doelgroep: Groep 7, 8
INLEIDING
Heb je ooit over Op-art gehoord? Dat is kunst van optische
trucjes. Deze trucjes noem je ook wel optische illusie. Deze
kunstwerken houden je een beetje voor de gek. Je wordt
gefopt door je eigen ogen. Je ziet iets, maar eigenlijk is dat
niet echt zo. Hieronder zie je het onmogelijke vierkant.

DOEL
Je leert wat Op-art is;
Je leert wat optische illusie is en
hoe je deze kunt maken;
Je leert hoe je de lijnen kan
gebruiken om illusie van diepte te
maken;
Je leert hoe je de schaduwen
kunt gebruiken om illusie te
creëren;
Je leert hoe je het vervagen van
kleur kunt gebruiken om diepte
te maken;
Je maakt kunst met herhalende
patronen;
Je gebruikt kleurencirkel en leert
over complementaire kleuren;
Je gebruikt je creativiteit.

KERN
Je gaat een Op-art kunstwerk maken. Het papier wordt
helemaal gevuld met ‘wormen’ die bijna niet meer op het
papier kunnen passen. Het wordt een echt 3D werk! Eerst
maak je de tekening met potlood en fineliner, daarna ga
je kleurpotloden gebruiken om effect van diepte te maken.
Je gebruikt complementaire kleuren. Dat zijn de kleuren die
tegenover elkaar liggen in de zogenaamde 'kleurencirkel’.
Dit is voor geel bijvoorbeeld paars, voor blauw oranje en voor
rood groen. Deze kleuren staan mooi bij elkaar, omdat ze
opvallen en een mooi contrast creëren.

STAPPEN

1

STAP 1
Teken acht golvende verticale lijnen op het vel tekenpapier.
Zorg dat deze lijnen elkaar niet raken.

2

STAP 2
Teken één horizontale golvende lijn in het midden van het
vel.

3

STAP 3
Verbind de snijpunten met een fineliner. Teken ronde lijnen
tussen deze snijpunten, zoals op het voorbeeld. Zorg dat de
afstand tussen de lijnen geleidelijk verandert. Maak het vel vol.

4

STAP 4
Kleur de tekening in met kleurpotloden. Kies complementaire
kleuren om mooie contrasten te maken.

5

STAP 5
Je gaat de wormachtige vormen om en om inkleuren.
Bijvoorbeeld de eerste kleur je groen in en de volgende rood.
Om 3D effect te maken, houd je rekening met hard en zacht
inkleuren. Hard drukken op de dieper liggende delen, zodat de
kleur donkerder wordt en zacht inkleuren op de delen die
bovenop liggen. Hieronder zie je dat de dieper liggende delen
aan de zijkanten donkergroen zijn en het middenstuk is
lichtgroen.

Om het kleurverloop zo mooi
mogelijk te maken, gebruik je wit
en zwart potlood om licht en
donker accenten te maken. Je
kunt ook verwante kleuren
gebruiken (bijvoorbeeld rood en
oranje of oranje en geel) om de
overgangen van donker en licht
zo mooi mogelijk te maken.
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