
ReflectorTips and  tools 
 bij het exposeren aan een raam

 NEEM 
  tijd en was de ramen: binnen- en buitenkant

 PLAATS 
  je werk aan een venster op het gelijkvloers, zichtbaar, vanop de straatkant

 KIES 
  1 van je beste werken of installatie. ‘Less is more’, 1 groot werk of combinatie van 3 kleinere. 

 SPEEL 
  met de reflectie van de omgeving in de ramen en bekijk hoe het zonlicht veranderingen 
  aanbrengt op je werk. Rechtstreeks tegen het raam of met een max. afstand van 20 cm

 HOUD 
  rekening met de afmetingen van het raam tov je werk en onderzoek de compositie.

 EXPERIMENTEER 
  met witte of zwarte achtergrond: een doek, papier of paneel 
  als een ‘white cube’ of ‘ black box’ Ifv contrast of diepte.

 BEKIJK 
  op een kritische manier het resultaat in zijn geheel, 
  raamverhouding tov het werk, context, zichtbaarheid, reflectie…

 FOTOGRAFEER 
  je raam van buiten uit (best leg je een zwarte doek over je heen en fotografeer je door een gaatje) 
  gebruik geen flitslicht, en neem een foto als er geen direct zonlicht op je raam valt, best bij 
  bewolkt weer of als je raam in de schaduw staat. Ook als het zonlicht op de overkant van de straat 
   valt heb je extreem veel reflectie. Deel je werk met #academiegent.

of LAP
  alles aan je laars en doe maar op. 

TOOLS  
kleine trapladder - emmer met water en zeemvel  - raamwasmiddel - waterpas - nylondraad - krijtstift 
transparante plakband - iets dat kan dienen als sokkel op je vensterbank bij 3D werk - spot -plooimeter 
assistent die buiten meekijkt -  printer - ingevulde infokaart - smartphone of fototoestel 
 
RISICO’S  
- zonlicht (UV) vreet kleuren weg, als jouw werk gevoelig is voor licht kies je best een ander werk. 
- Een achter glas ingekaderd werk is dus 2 x glas en zorgt voor nog meer reflectie. 
   Het kan heel boeiende effecten oproepen, als je dat net wenst, anders kies je best voor een 
   werk dat niet achter glas gepresteerd is.
 
       Veel succes met deze openraamdag!


