
Academie voor  Beeld  S tad  Menen

REGENBOOGVLAG
 

ONZE VISIE
We moedigen iedereen aan
om zijn/haar beeldende
mogelijkheden te
(onder)zoeken en vorm te
geven. Hiervoor op
onderzoek te gaan in de
(kunst)wereld rond om zich.
Daar moet je een proces
voor doorlopen en er leren
over te praten. Finaal
moedigen we ieder aan om
hun werk te durven tonen
aan de buitenwereld. Dit
alles vraagt een enorm
engagement en ferme portie
enthousiasme van ieder! 

01
MATERIAAL

kleurpotlood
plakkaat verf
waterverf - aquarelverf
gekleurd papier
tijdschriften

Drager | papier met als
formaat A4 (21 cm/29,7 cm)
 
Materiaal naar keuze
bijvoorbeeld: 

02
TECHNIEK

kleuren
verven
collage
vinger schilderen
stempelen

Je kan bijvoorbeeld:

 
 

03
MOGELIJKE STAPPEN

denk na welk soort vlag je wil
maken. 
teken een eenvoudig schetsje
als voorplan. 

horizontale lijnen, willekeurige
lijnen, geordende lijnen,
cirkelvormige lijnen 
gevoelsmatig, wild of strak
wil je schilderen met penseel,
vingers, stokjes, watjes,
sponsjes

1.

2.

Denk na over welke soorten
lijnen je wil gebruiken: 

3. bekijk de volgorde van de
kleuren van de regenboogvlag 
 

04
INSPIRATIEBRON(NEN)
Vele kunstenaars hebben
schilderijen gemaakt
bestaande uit een volgorde
van kleuren. Sommige
hebben zich laten inspireren
op vlaggen (Jasper Johns) of
op de emoties/gevoel die
kleuren oproepen  (Mark
Rothko, Barnett Newman).

Op 17 mei is het IDAHOT  -  waar er aandacht gevraagd wordt
'tegen homofobie'.   Ook de Stad Menen doet mee en aan onze
academie werd gevraagd mee te werken aan het zichtbaar maken
van  dit gebeuren.  Daarom wil men aan de ramen van het stadhuis
kunstwerkjes ophangen. 
 
Het symbool van de holibi-beweging is de regenboogvlag. Graag
maken we massaal veel vlagtekeningen - schilderijen - collages...     
op A4-formaat. Deze willen we dan ophangen als één groot werk,
een lappendeken van diverse kunstwerken van jong en oud. 

www.academiemenen.be  |  beeld@menen.be

Breng dan je werk tegen woensdag 13 mei !
Wens je deel te nemen en je kunstwerk te tonen?



Contactgegevens | Plaats je naam & gsm-nr. op de achterkant van je kunstwerk!

Waar binnenbrengen | Stop je kunstwerk in de brievenbus van het Stadhuis te Menen, Grote

Markt 1  of  van de Academie voor Beeld te Wervik, Speiestraat 48 (voor 17u) 

Tegen wanneer?  Ten laatste op woensdag 13 mei 2020 binnenbrengen ...  

>>>  Zijn deze twee mogelijkheden geen optie - breng ons op de hoogte en 
we kijken voor een andere veilige mogelijkheid om je werk ter plaatse te brengen.

Nu reeds ferm bedankt en hou jullie goed!

PRAKTISCHE INFO   |  MEL INDA.HACKX@MENEN.BE
ARTIST IEKE  INFO   |   BEELD@MENEN.BE


