
Hoe groen ben jij? (Picasso)
Groep 5-6, 7-8, Schilderen

Je hebt nodig

(school)foto geprint op A4tje
schilderstape
potlood
plakkaatverf 6 kleuren: rood, geel,
blauw, groen, zwart, wit
palet van (pak)papier ca. A4 formaat
Lyonse kwasten fijn (ca. nr 3, 4 mm)
tissue
pot met water

Organisatie
De portretfoto moet zo groot mogelijk
worden afgedrukt op het A4tje
Voor het overtrekken van het portret
op het raam moet even een geschikte
plek worden gezocht: voldoende licht
van buiten, weinig licht van binnen.

 Betekenis
... dat je een portret kunt schilderen in jouw 'groene
periode'

 Beschouwing
... dat je ziet hoe Picasso het kleurgebruik in zijn
portretten in zijn rode en blauwe periode beperkte.
... dat je ziet hoe in het portret van Shrek de groenen
in verschillende waarden worden verdeeld.
... dat je ziet dat elk kleurvlak door een lijntje kan
worden begrensd.

 Vorm
... dat je jouw portrek kunt verdelen in 'waarden' van
licht naar donker.
... dat je veel soorten groen kunt onderscheiden.
... dat je vloeitonen kunt omzetten in omlijnde
vlakken.

 Werkwijze
... dat je in jouw portretfoto dunnen lijnen kunt
aanbrengen met potlood.
... dat je nauwkeurig groentonen kunt mengen, op je
palet en op papier
... dat je jouw kwast op verschillende manieren kunt
gebruiken: mengen, streepjes, tamponneren.

 Materie
... dat je kunt schilderen met plakkaatverf op papier

 Onderzoek
... dat je met potlood kunt zoeken naar een verdeling
on vlakjes van licht naar donker.
... dat je mengend zoekt naar een grote
verscheidenheid aan groenen.

Iedereen heeft het erover: Giga Groen! Greenpeace, Greenchoice. Groene stroom, groene brandstof. Allemaal
manieren om te verduurzamen, de aarde weer groener te maken. Wat doe jij eraan? Hoe groen ben jij? Als
ludieke variant op deze vraag schilderen we een zelfportret. Picasso had ooit een rode en een blauwe periode.
Wij schilderen het vanuit een groene perode, met alleen maar groenen.

De uitdaging
Kun jij ... met een schoolfoto als basis, jezelf schilderen in heel veel tinten groen?
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 Les - procesfase handleiding

Introductie
Iedereen heeft het over duurzaamheid. We moeten vergroenen. Het thema van deze
Kinderboekenweek is dan ook 'Gi-ga-groen'. De vraag is natuurlijk: hoe word ik groen?
Deze bekende filmster is het al. Toon Kijkvoorbeeld 1: Shrek! Ken je hem? Vertel iets (heel
kort!) iets over hem, de film.(Hij is een 'Oger' en de hoofdpersoon in de film die eigenlijk een
klassiek sprookje vertolkt, met een prinses een een draag. Uiteindelijk wint hij het hart van
de mooie prinses, maar na een kus verander zei ook in een Oger. Shrek vindt haar nu nog
mooier;-)) Hoe werkt een groen gezicht op jouw gemoed? Vooral rustgevend, maar dat is
betrekkelijk, denk aan de Hulk of aliens.
We gaan het, zoals je weet, hebben over het schilderen van een portret.

Informatie
Toon Kijkvoorbeeld 2: Picasso is een wereldberoemde schilder. Wat valt je op aan dit portret?
(Hij heeft heel veel geëxperimenteerd. Zo bedacht hij: wat zou het effect zijn als ik mensen
schilder in alleen maar rode tinten? Wat voor gevoel geeft het je?)
Toon Kijkvoorbeeld 3: Even later deed hij dat met blauw. Zie je het verschil in effect? Hoe
zou je dat beschrijven? Weet je at 'feeling blue' betekent? (Dat je een beetje down, droevig
of 'zwaarmoedig' bent)
Toon Kijkvoorbeeld 4: Nou, zwaarmoedigheid lijkt Shrek hier geen last van te hebben. Wat
maakt het schilderen van zo'n portret zo lastig? Nou je moet goed zien hoe al die tonen van
licht naar donker en de verschillende groenen in elkaar overlopen. Omdat dat zo geleidelijk
gaat, weet je eigenlijk niet waar e ene kleur ophoudt en de andere begint.
Toon Kijkvoorbeeld 5: De computer kan je daarmee helpen door de 'toonwaarden' te
beperken. Hij zegt dan biijvoorbeeld: wil je dat ik het aantal groenen van 648 terugbreng tot
24? Als je dan op 'enter' drukt zie je ineens allemaal kleurvlakjes ontstaan.
ToonKijkvoorbeeld 6: Hier zijn die vlakjes omlijnd. Het lijkt nu of er eerst een soort plan was
in lijnen, die daarna zijn ingeschilderd. Die kennis kunnen we gebruiken om zelf een goed
portret te schilderen in groenen. Je moet alleen goed kijken waar de groenen het donkerst
zijn, waar het lichtste. Maar ook waar ze wat blauwer, geler of zelfs roder zijn.
Het wordt straks dus ook de kunst om die verschillende groene kleuren te mengen. Dat kan
met veel andere kleuren.

Instructie
Snij uit een kartonnen doos (supermarkt) een stuk van 25x35cm
Leg je print ondersteboven op het karton en smeer 'm goed in met lijm. Draai het vel om en
plak het zoveel mogelijk vast in het midden.
Doe datzelfde met een blanco velletje aan de andere zijde van het karton. De kracht die het
karton met één beplakte kant doet kromtrekken, wordt voorkomen door de kracht van de
tegenzijde. Klaar om te schilderen!
Doe van alle kleuren wat op je palet, van groen het meeste. Zet een pot met water klaar en
een tissue om je kwast weer af te drogen.
Zoek de lichtste plek op en schilder die vast wit. Voeg er dan een héél klein beetje groen aan
toe. Kijk goed welke plekken nog meer licht zijn en schilder die ook in.
Meng dan eerst wat kleuren groen op je pallet: geelgroen, blauwgroen, zachtgroen (met wat
wit), olijfgroen (met een heel klein beetje rood). Spoel tussentijds je kwast goed af en droog
'm aan de tissue.
Kijk goed welke groenen wat lichter of donkerder zijn omdat je die verschillende tonen
nodig zult hebben. Met wat wit en geel kun je ze lichter maken, Met blauw en zwart
donkerder.
Nu kun je de eilandjes in je tekening stapsgewijs inschilderen. Het is verstandig om dat van
licht naar donker te doen, dan hoef je je kwast wat minder goed uit te spoelen en het water
minder te verversen.
Zorg er bij het schilderen voor dat je de vlakjes altijd wat overlapt, zodat er geen wit meer
tussen te zien is.
Schilder het portret verder af. Voor de kleding en de achtergrond hoef je je niet te houden
aan te tonen. Die kun je naar eigen fantasie inschilderen. Een andere uitdaging is het haar.
Kijk of je je kwast daar op verschillende manieren bij kunt gebruiken (streepje, stippen,
tamponneren)
en natuurijk is het fraai om de omlijsting in een echt andere leur te schilderen.

Uitvoering/begeleiden
In feite is nu alles al gezegd. De les heeft een mooie stapsgewijze opbouw. Als leerkracht is
het zaak het materiaal klaar te hebben liggen en al die stapjes te begeleiden.
Druk de kinderen op het hart dat het niet zo precies hoeft, de herkenning volgt later, na het
schilderen, als je wat afstand neemt.
Zie erop toe dat ze de stapjes uitvoeren als in de instructie beschreven staat. Eerst mengen,
dan inschilderen, kwast schoonmaken, dan de volgende kleur inschilderen.
Sommige kinderen zullen dit snel kunnen. Spoor degenen die onnodig teuten aan het tempo
erin te houden.
Besteed wat extra aandacht aan het mengen van de verschillende groenen op het palet. Je
voorkomt daarmee dat ze één kluer alleen maar lichter of donkerder maken.
Het is leuk de kinderen met de overtollige verf een lijst te laten decoreren om het A4tje
heen (ca. 2 tot 2,5 cm) Deze hoeft niet strikt groen te zijn.
Neem tussentijds wat afstand om te kijken hoe het wordt. Als alles is ingevuld ben je in
principe klaar. Tenzij je de kleuren nog wat wilt bijstellen.



Als je 'm af vindt kun je je kwast(en) eerst goed afspoelen in de pot en drogen aan de tissue.
Later kan 1 leerling d kwasten nog even wassen met water en zeep.
Zet je naam onder je werk én op je palet.
Als 'finishing touch' kunnen ze met een fijne kwast wat lineaire accentjes aanbrengen, bijv.
bij de wimpers, wenkbrauwen en mond,

Nabeschouwing - Toelichting
Leg de portretten na afloop zij aan zij op de grond, daar omheen de paletten. Vorm er een
ruime kring omheen.
Neem dan de volgende vragen door:

Nabeschouwing
Hoe lukte het om met je potlood 'eilandjes' van tonen te omlijnen? Werden het er veel?
Hoe heb je de keuren groen gemengd? Vooraf of in je werk? Vertel!
Waar heb je verschillende manieren van schilderen toegepast? (Tamponneren, streepjes,
overvloeien)
Is er een rijke schakering aan 'soorten' groen te zien (blauwgroen, olijfgroen)?
Kun je herkennen welk palet bij werk portret hoort? Leg uit!
Waarover ben je het meest tevreden?
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