
0/2 

 

Licht in de 
        straat 

 
 

 

 
    

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

LICHTOBJECTEN   

      2007-2008 

BarioK (Zebra 
Kinderkunstcentrum) 

 

 

Projectinspiratie                                         
Projectdoelstelling                                                  

Opzet van de cursus - in zes lessen                       

 

Idee:  Susan De Kruiff / Koert v.d. Beukel 

Uitvoering: Koert v.d. Beukel  

TRANSART 

 

 



1/2 

 

Dit project werd uitgevoerd als vervolg op het Transvormerproject  

2007  

TRANSART 
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Kunst 
objecten 

2007-2008 
 

Project inspiratie  

Geïnspireerd door de techniek van de 

Hlebine naïeve kunstenaars zoals Ivan 
Generalic en Franjo Mraz die zich vanaf 1930 
bezig hielden met het schilderen op de 

‘achterkant’ van glas met olie verf, wordt er 
gedurende de TransArt workshops op de 
achterkant van acrylaatglas geschilderd.  

 

Project Doelstelling 
Door middel van de kinderkunst workshops, waar 
samenwerken en zelfontplooiing centraal staat, gaan we 
licht objecten voor het actiegebied maken.  
dit vanuit de visie dat  fantasie verder gaat dan de 
herkenbare elementen in onze wereld. Dit geld niet alleen 
voor de deelnemers van de workshops maar ook voor de 

mensen die de wijk ervaren.   
In deze workshops laten we onze kunstwerken inspireren 
door de mensen die de wijk verlaten, maar kijken we ook 
naar de toekomst van Transvaal. 
We hopen met dit project de wijkbewoners, architecten en 
beleidsmakers aan te moedigen om kunst een vaste plek 
in de (nieuwe) woonomgeving te geven. 

Boven: Houthakkers 
door  Ivan Generalić 
olie verf op glas 1959.  

 
 
Links Bergen  
door Nurten 
acryl op acrylaatglas 

uit de TransArt 
workshop: 2007 
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zelfont
plooiing 

Lichtobjecten  
 
Gedurende de workshops worden er op 
acrylaatglas schilderijen gemaakt. Deze 
worden later op de dichtgetimmerde 
ramen in het actiegebied gemonteerd. 
Achter elk schilderij komt een lamp te 
hangen zodat de straat s‘avonds 

prachtig verlicht wordt door de 
lichtobjecten. 
 
Leerdoelen: het maken van een grondig 

ontwerp. Ook technische aspecten 
worden behandeld, zoals uitvergroten 

van tekeningen en het egaal 
aanbrengen van verf. 

Opzet van de cursus in 
zes lessen  

1. Ontwerpen 
2. Uitvergroten 

3. Schilderen 

 
Ontwerpen 
De belangrijkste fase van het lichtobject begint met het maken van 
een simpel en krachtig ontwerp.  
In de workshop beginnen we daarom met het maken van veel kleine 
schetsen om onze hersens en tekenhanden los te maken. Met grote 

viltstiften wordt er op klein papier gewerkt (bv gele post-its).  
Van elke deelnemer wordt gevraagd om 20 kleine tekeningentjes te 
maken. Door ‘onhandig’ klein te werken met een grote viltstift worden 
we niet afgeleid door details, en kunnen we dus onbekommerd door 
met tekenen.   
 

 

 
 
 
 
 
De ontwerpfase 

sluiten we af door zorgvuldig een keuze te maken van een van de 

tekeningen die we gaan gebruiken voor het lichtobject. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Uitvergroten 

Met behulp van een raster wordt de 
tekening uitvergroot op een stuk 
papier 60x70cm. De uitvergroting 
trekken we daarna over met een 
watervaste viltstift op de acrylaat 
plaat.  
 

 
 
 
 
 

 
Schilderen 

Nadat het ontwerp is uitgezet op het acrylaat met de stiften kunnen we 
beginnen met het ‘inkleuren’ van onze ontwerpen. 
We gebruiken acrylverf. De kinderen kiezen zelf de kleuren, maar 
moeten zorgvuldig werken, want de eerste kleur die ze aanbrengen op 
de ‘achterkant’ van het glas is ook de eerste kleur die je ziet aan de 
‘voor’ kant.  


