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 VAN GOGH  1853-1890     
Vincent van Gogh was tijdens zijn leven niet erg bekend maar is 

tegenwoordig een van de beroemdste schilders allertijden. 

Hij schilderde in zijn korte leven ongeveer 800 schilderijen. In een 

van de brieven aan zijn broer Theo schreef hij:”Ik ben net een 

schildermachine” 

Alhoewel hij de laatste jaren van zijn leven ziek was, zegt men dat 

zijn laatste schilderijen zijn beste zijn. 

Hij is bekend vanwege zijn contrast – kleuren en zijn ‘ímpasto’ 

stijl, waarbij verf met wilde, draaiende en kloppende bewegingen 

van zijn penseel op het doek bracht. Van Gogh smeerde de verf 

bijna zoals je met klei kan werken. De verf liet sporen na waarin je 

de structuur kan zien. Een van zijn bekendste schilderijen is zijn 

’Zonnebloemen’. Rijk met contrast – kleuren en dik beschilderd. 

 

Contrast = tegen over elkaar 

Impasto =  schilderstijl waarbij met dikke lagen verf wordt gewerkt. 

Structuur =  wijze waarop iets is opgebouwd 

 

Techniek: maché-en, verven, tekenen  

Materiaal: verf, glutofix, drinkkartons, papier  

Gereedschap: kwast, spoelpot, onderlegger,schort,  

 

Werkwijze 

1. Pak 3 zuivel of frisdrankpakken.  

2. Maak deze met papier-maché aan elkaar vast. Zorg ervoor dat de laag minstens 3 lagen 

dik is. 

3. Laat de ondergrond goed drogen. 

4. Moet je zolang wachten? Oefen dan vast door een kleurplaat in te schilderen 

Welke afbeelding probeer je na te maken? Probeer alvast een schets te maken 

5. Wanneer de ondergrond goed droog is, kan je de tekening opzetten 

6. Verf grote delen helemaal in met felle kleuren verf. Probeer veel contrasten te maken. 

 Dan lijkt het werk net zo kleurrijk als bij Van Gogh.  

7. Schilder alle delen; je mag geen kale ondergrond meer zien. 

8. Schilder nu met de kwast de kleinere delen. Dit kan met meer kleuren.  

Kijk goed naar het voorbeeld van Van Gogh. Maak veel streepjes en zwierige 

bewegingen. 

9. Bekijk je werk. Ben je tevreden? Bespreek je werk. 

 

Extra: (verrijking / creativiteit) 

Bekijk het werk van Van Gogh en laat je inspireren tot een geheel eigen werk. 

Een landschap? Een bloemstuk? Een zelfportret? ………….?  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=270&lang=nl&section=sectie_kinderen
http://www.kmm.nl/collection-search.php?reload=1&characteristic_type=&artist=Vincent+van+Gogh+%281853+-+1890%29&van=0&tot=0&submit.x=28&submit.y=6
http://www.schoolplaten.com/nl-kleurplaat-kleurplaten-foto-vincent-van-gogh-zonnebloemen-i3781.html
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/sunflowers/hwEGmsM-FoHAwA?projectId=art-project

