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Idee 7

Ik heb voor het zevende en laatste idee uit het document gekozen en ik heb een soort schilderij 

gemaakt. 

Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het leuk vind om met mijn handen te werken en ik merk dat als 

ik verf of iets dergelijks, dat ik me dan ook beter kan concentreren. 



Het resultaat



Het idee 
erachter
De boodschap achter dit werk is hoe teksten, muziek en 
ook sociale media erg belangrijk zijn in deze grauwe tijd. 

Op de foto loopt het meisje door een grijze straat en 
regent het tekst. Deze regen is nu erg belangrijk. Het is 

een van de weinige dingen die nog doorgaan. Dit is 

positief maar ook negatief, net zoals regen. Het positieve 
is dat verhalen een vorm van entertainment is en via 

sociale media blijven we met elkaar verbonden. Het 
negatieve is de slechte kant van de sociale media, alle 

haat tegen andere mensen en de minder leuke kant van 
het corona-nieuws, waar je mee plat wordt gegooid.

Op deze → foto’s kun je de tekening die in het lijstje zit 

nog eens beter zien. 



Werk proces

Als eerste moest ik natuurlijk op een idee komen. Meestal vind ik mijn inspiratie op Pinterest. Toen 

ik een idee had van wat ik wilde maken, ben ik begonnen met het typen van de tekst, die later op 

het glas van het lijstje  kwam te staan. Daarna ben ik  begonnen aan de tekening die erin kwam. 

Nadat ik een schets had ben ik dingen gaan zoeken die het beste werkten om een grove muur vast 

te leggen op papier. Ik heb de meest aparte dingen gebruikt (haarelastiekje met lijnen, sponsjes, 

een borstel en een schoonmaak ding waarvan ik niet weet waarvoor het gebruikt wordt). Toen ben 

ik begonnen met verven en aansluitend heb ik gekeken hoe de tekst er het best overheen kon 

komen en uiteindelijk heb ik alle tekst met de hand erop geschreven. Tot slot heb ik de tekening in 

het lijstje gedaan en lampjes achteraan bevestigt. 


