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Week 3

IN HET KORT

Week 2: Architectuur
Oefenen met proportie &
Perspectief

Een moodboard maken

Ik heb geen speciaal talent.
Ik ben slechts nieuwsgierig.
- Albert Einstein

WEEK 2: ARCHITECTUUR

klik voor
video

Deze week gaan we verder met het vak Architectuur. Vorige week
oefenden we met op schaal tekenen door jezelf te tekenen en een
plattegrond te maken van je slaapkamer. We namen een kijkje bij KOW
architecten en ontdekten dat je als architect de volgende dingen goed moet
kunnen:
1. Luisteren naar de wens van je klant.
2. Rekening houden met de plek en omgeving.
3. Tekenen
4. Snappen hoe constructies werken. Dit kun je uitproberen door in het
klein iets na te bouwen (maquette). Zoals de brug die jullie maakten
van papier.
Door op het plaatje rechtsboven te klikken kun je het filmpje kijken dat hoort bij de eerste opdracht.
Perspectief is één van de belangrijkste manieren om de illusie van diepte in een tekening te verkrijgen.

1.

JE NAAM VANUIT 1 PUNTS PERSPECTIEF
Architecten werken hun plannen vaak uit in 3D - zowel de tekening als
maquette worden zo precies mogelijk gemaakt zodat ze een zo goed
mogelijk beeld hebben van het gebouw dat ze later in het echt zullen
gaan bouwen. Om eens te oefenen hoe het is om met diepte en
perspectief te tekenen gaan we aan de slag met je eigen naam.
Voor deze opdracht heb je pen, papier en een lineaal nodig.

2.

3&4

1. Schrijf je naam in dikke blokletters.
2. Teken een punt in het midden ongeveer 10cm boven je naam
3. Vanuit dit punt trek lijntjes naar de letters
4. trek met je lineaal een horizontale lijn voor de diepte
5. zet verticale lijntjes op de verbindingen
6. vul de diepte in met een kleur.

STUUR JE MIJ JE RESULTAAT?
Zoals je ziet is die van mij verre van perfect- dat is niet erg. Het idee is om
eens te oefenen met perspectief en dat heb je bij deze gedaan! Misschien ben
je er hartstikke goed in en kun je je naam ook maken met 2 perspectiefpunten!
Ik ben benieuwd hoe dit je vergaat!

5&6

MOODBOARD
Vorige week ging je aan de slag met je droomhuis, vandaag ga je als architect voor iemand
anders aan het werk! Deze opdracht kun je iemand thuis vragen of bellen met een
vriend/vriendin/familielid.
1. Je vraagt de ander zijn/haar droomhuis te omschrijven
2. Stel extra vragen zoals 'staat het huis in de stad of natuur?' Wat voor kleuren? Hoeveel
verdiepingen.
3. Wanneer je een zo compleet mogelijk beeld hebt ga je aan de slag. Je kunt een
moodboard knippen & plakken door plaatjes uit tijdschriften uit te knippen of je kunt online
een moodboard maken. klik op de afbeelding voor een instructiefilmpje.
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video

OVER MIJN MOODBOARD
Mijn droomhuis staat in de stad (kijk je ziet de Utrechtse Dom rechtsonder!) maar wel in een
groene omgeving. Ik hou van bloemen maar wil geen tuin waar ik dagen werk aan heb. Ook
wil ik graag het strand in de buurt- en als dat niet kan wil ik sferen van het strand in mijn huis,
zoals een witte plankenvloer, een hangmat en een (kamp) vuurtje of openhaard. Heb je zo een
beetje idee? - laat je moodboard zien aan degene die je hebt ondervraagt en vraag of de
plaatjes in de buurt van de wensen komen. Als je een moodboard voor jezelf maakt zul je
ontdekken hoe lastig het is om de perfecte plaatjes te vinden die overeenkomen met het beeld in
je hoofd.

