
Pop art staat voor ‘populair culture’. Pop art wordt vooral gezien als de
kunststroming die groot werd in de grootste consumptiemaatschappij op aarde,

de Verenigde Staten van Amerika. Deze kunststroming kwam voort uit zijn
tijdsgeest. Thema's van pop art zijn: stripverhalen, reclame, consumptie,

televisie, kranten en tijdschriften. Pop art is eigenlijk het in beeld brengen en de
verheerlijking van de consumptiemaatschappij. 

Pop art

Stap 3.Stap 2.

Pak nu een donker
potlood/stift en trek de
belangrijkste lijnen over.

Bedenk dat je die zo gaat
uitknippen.

Laat details achterwege
en probeer vormen met

elkaar te verbinden.

Leg drie gekleurde velletjes
papier onder je tekening
en klem aan elkaar met

paperclips. 

Stap 1.

Schets een zelfportret in
drie vlakken: haar, hoofd

en schouders. Verdeel het
hoofd in de belangrijkste

vlakken: voorhoofd,
jukbeenderen/wangen,

oogbollen, neus, mond, kin
en oren.

.

Wat is denk je nog meer
een Pop art kunstenaar?

Andy Warhol

 We gebruiken het
gekleurde papier zoals

Andy Warhol ook felle kleur
vlakken in zijn werk

gebruikte. Bekende werken
van Andy Warhol zijn

afbeeldingen van Elvis
Presley, Marilyn Monroe en

Mao.

Andy Warhol/Pop art

Ook zijn: soepblikken,
spaghetti verpakkingen,
Coca Cola flessen en
andere supermarkt

producten onderwerpen
die in de pop art veel

werden gebruikt.

*je kan ook een echte foto uitprinten en overtrekken met overtrek
papier

Jackson Pollock

Roy Lichtenstein



Popart

Stap 9.Stap 8.

Zodra je tevreden bent
plak je de losse

onderdelen op je papier.

Zo ontstaan er allemaal
verschillende zelfportreten
van de klas in de stijl van

Andy Warhol.

Stap 7.

Maak verschillende
gezichten met de

gekleurde onderdelen je
kunt twee of drie kleuren

gebruiken.

Zo ontstaan er allemaal
losse vlakken. Een soort

puzzel. Als je het hebt los
geknipt zorg dan dat het

niet door elkaar heen gaat  
anders raak je in de war.

Stap 4. Stap 6.

Knip eerst de grote
vormen uit. Zet de

losgekomen delen weer
vast met paperclips zodat
alles netjes opelkaar blijft

liggen.

Stap 5.

Zodra je alle onderdelen
hebt geknipt kun je met de

verschillende kleuren je
gezicht in elkaar gaan

puzzelen. Zorg ervoor dat
jouw ondergrond een

andere kleur heeft.

Welk onderdeel vond je het lastigst? Welk inspirerend?

Welke van de drie portretten vind je voor jezelf het meest geslaagd? Vertel!

Welke van de portretten knalt er het meeste uit? Welke het minst?

 Nabeschouwing:

 
 

Groetjes van juf Yara Beeldend docent en cultuurcoach


