PIMP-JE-SCHOEN!
Echt iets voor jou!!
Doel van dit bijzondere project beeldende vorming is om je te inspireren tot het maken
van een eigen kunstzinnig ontwerp. Dat doen we door je kennis te laten maken met het
werk van ontwerpers en door je nieuwe technieken te laten ontdekken. Je gaat ervaren dat je een gebruikt voorwerp (een schoen) kunt ‘pimpen’ en daarmee kunt opwaarderen tot jouw eigen, persoonlijke kunstwerk. Tijdens dit proces leer je hoe je
materialen kunt samenbrengen en ontdek je hoe je jouw eigen ontwerp kan vormgeven. Echt IEDEREEN mag meedoen! En...heel gaaf: jouw kunstwerk komt in een online
museum!!

Stap 1:

Laat je inspireren, word enthousiast en verzamel! (±20 minuten)
Hoe gaaf is dit!

De omgeving van de gemeente Heusden is er van oudsher één van schoenen- en van leerindustrie. Iedereen die (voor)ouders heeft die hier uit de buurt komen, kent wel iemand
die in deze industrie werkte. In de geur van leer, met robuuste machines verfijnde en
gespecialiseerde producten maken.
Om ons erfgoed te omarmen, en tegelijkertijd een link te leggen met het nu, is deze gave
opdracht bedacht. Pimp een oude schoen tot kunstwerk! Met alle foto’s die jullie doorsturen maken we een online expositie.

Je kunt ook
via deze link
de hele lesbrief
bekijken

Denk eens out of the box!

Inspiratiefilmpje ontwerpers bekijken via deze YouTube link
Inspiratiefilmpje leerlingkunstwerken bekijken via deze YouTube link

Hoe dan?

Tutorialfilmpjes bekijken op het YouTubekanaal van Marijke
Hier zie je hoe een schoen gepimpt kan worden. Bijv. ‘Vlinder’, ‘Blauw van jou’, ‘Save our Seas’, ‘Abstract’,
‘Hagedisjes’, ‘Zin in ijs’, enz.

En nu? Materialen verzamelen!

Je hebt één gebruikte schoen nodig. Ga op zoek en verzamel allerlei materialen waarmee je van jouw schoen een
fantastisch kunstwerk kunt maken!
Suggesties voor te verzamelen materiaal: Chenilledraad, kant, glittersteentjes, rietjes, macaroni/pasta vormpjes,
verf, servetten, kurk, gekleurd foam, wiebeloogjes, gekleurd karton, veertjes, knopen, schroeven, metalen voorwerpjes, postzegels, schelpen, kralen, kleine voorwerpen zoals wieltjes e.d.

Stap 2:

Voorbereiden van de schoen. (±40 min. of 2x ±20 min.)
De schoen heeft een grondlaag nodig. Je maakt de oude schoen aan de buitenkant helemaal wit met Gesso (Action). Als je geen Gesso hebt, werkt grondverf ook. Of een spuitbus. Indien nodig meerdere lagen aanbrengen. Deze grondlaag is nodig om een goede
hechting van de andere materialen te bevorderen.
Nodig: kwasten en Gesso of grondverf.

Je kunt een lege eierdoos gebruiken om er gesso
of grondverf in te doen.

Stap 3:

De schoen krijgt kleur.
(±30-60 min., afhankelijk van gekozen techniek)

Voordat je de ‘witte’ schoen op kleur gaat brengen, kun je extra onderdelen aan de schoen toevoegen door de
meegebrachte materialen creatief te gebruiken. Dit doe je alleen vooraf als je die onderdelen ook wilt verven of
op de onderdelen de servettentechniek wilt toepassen.
De witte onderlaag kan op 2 manieren op kleur gebracht worden:
Verf (voor een goede dekking 2 of meer lagen nodig). Nodig: kwasten, verf
Servettentechniek
Nodig: kwasten, servettenlijm, servetten, schaar

Leer toveren met servetten:
Servettentechniek: Een servet bestaat meestal uit 2 of 3 lagen. Je gebruikt alleen het bovenste laagje, je haalt dit
voorzichtig van de andere lagen af. Met een kwast breng je servettenlijm aan op de schoen. Je plakt daar een gekozen stukje servet op. Dit stukje kun je uitgeknipt hebben, maar je kan ook voorzichtig stukjes scheuren. Plak de
hele schoen vol, plak de stukjes eventueel een klein beetje over elkaar heen. Je mag ook gerust over de servetstukjes heen lijmen, de lijm droogt doorzichtig op, dus daar zie je niets van en je werkstuk krijgt extra glans.

Je kunt zelf servettenlijm maken
meng één deel witte knutsellijm met één deel water.
Indien je de schoen geverfd hebt zul je rekening moeten houden met droogtijd
voordat je verder kunt gaan met de volgende stap

Stap 4

‘Pimp-je-schoen!’ (60 min.)

Vraag iemand om te helpen!
Eventueel tutorialfilmpjes nogmaals bekijken.

Na het op kleur brengen van de schoen, kun je de schoen helemaal
naar smaak ‘pimpen’ met materialen naar keuze.
Je kunt jouw zelfbedachte nieuwe motief perfectioneren.
Je kunt onderdelen toevoegen, waardoor de vorm van de
schoen verandert.
Je kunt de zool verhogen, vormen vastplakken zoals oren,
vleugels e.d.
Vasthechtmanieren:
Je kunt onderdelen vastlijmen met gewone lijm of met warme lijm uit
een lijmpistool. Pas op, de lijm kan erg heet zijn! Je kunt ook behangtape of andere tape gebruiken om iets vast te maken.

Breng de tape ook op kleur.

Extra: Je kunt je kunstwerk vernissen met vernis uit een spuitbus. Let op: als je te dichtbij spuit, kunnen de kleuren doorlopen.
Leuk: Je mag helemaal los gaan, hoe origineler, hoe beter!

Stap 5

Betekenis geven en bewonderen (±45 min.)
Nu je kunstwerk klaar is, heeft het nog een naam nodig. Met de naam vertel je iets tegen degene die naar je
kunstwerk kijkt. Je kunstwerk krijgt zo voor de bewonderaar meer betekenis.

Extra: Wie weet vind je het leuk om een verhaal te schrijven over je schoen. Terwijl je de schoen

maakte, heb je misschien al allerlei ideeën gekregen over wat deze schoen mee heeft gemaakt of
misschien nog gaat beleven.

Stap 6

Tentoonstelling online
Foto’s van de kunstwerken worden verzameld in een online webalbum dat door iedereen bekeken kan worden.
Stuur daarvoor een goede foto van de schoen naar marjolein@trefpuntheusden.nl
- vermeld je naam, leeftijd, woonplaats
- vermeld de titel van de schoen
- (eventueel) het verhaal erbij
Het echte kunstwerk zet je natuurlijk op de vensterbank voor het raam, al dan niet naast de beer!

Maak de foto buiten, dan heb je het beste licht. Zorg voor een rustige achtergrond,
zodat de schoen goed tot zijn recht komt.
volg het project op Facebook en Instagram kijk in het webalbum
voor alle schoenen die al gemaakt zijn!

Veel plezier!
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