tekenoefening
Hoe zit dat eigenlijk

Benodigdheden
Potlood of pen
Papier

Omschrijving
Een fiets tekenen. Heb je dat weleens geprobeerd? Neem je eigen fiets
als voorbeeld: zet hem voor je neus (of maak een foto) en pak een
tekenpapier en potlood. Vind je het lastig om te beginnen? Maak dan
eerst je vingers (en je brein!) los met één van onderstaande
oefeningetjes:
1. Wielen oefenen. Teken eerst een heleboel rondjes op je blad. Groot,
klein, dicht naast elkaar, ver uit elkaar, dik, dun - misschien zelfs ovaal
of vierkant! Van welke "rondjes" kun je een mooie fiets maken? Vebind
de rondjes (wielen) door stangen, zadels en sturen. Hoeveel gekke
fietsen kun jij bedenken? Welke klopt het best als fiets?
2. Doe je ogen dicht en bedenk: hoe ziet een fiets er in mijn gedachten
uit? Wat zie ik nu voor me? Twee wielen, een stuur, misschien trappers
en een kettingkast. Een bagagedrager, een fietsbel, een mand voorop??
Welke dingen heb je écht nodig om een fiets te vormen? Maak nu eerst
een schetsje uit je hoofd. Vergeet die echte fiets, teken je eigen
fantasie-fiets. Je kunt ook gekke fietsen bedenken: met één wiel, een
klein en een groot wiel, een ligfiets, een sta-fiets. Als het maar een fiets
is.
3. Kijk naar de echte fiets - en vergelijk jouw tekeningen met die fiets.
Welke onderdelen heeft jouw fiets niet en je getekende fiets wel? En
andersom? Er zijn zoveel verschillende fietsen, je mag je eigen vorm
bedenken, als een echte fiets-ontwerper. En nu: wie rijdt er op de fiets?!
Tip voor de echt serieuze tekenaars: mensen die fietsen tekenen, dat is
niet makkelijk, maar wel leuk! Kijk maar eens goed hoe mensen op hun
fiets zitten. Als je heel veel fietsers hebt gezien, ga je ze steeds beter
tekenen. Let maar op.

