
Reflector 

 Tips and  tools
  bij het exposeren aan een raam

 ZEEP 
  de ramen in van binnen & van buiten en laat ze terug glanzen (iedereen blij)

 ZOEK 
  je beste kunstwerken en hang  uit, achter je raam aan de straatkant 
  best op de benedenverdieping. 

 ZIE   
  je ook die mooie schaduw, het licht en de reflectie op je kunstwerk door het raam. 
  Wat zie jij er allemaal in? Speel met kleuren, donker en licht, groot en klein, 
  en bekijk de reflectie van de omgeving. 
                             
 PLAATS
   een leuke achtergrond, een witte doos, een zwarte doek of gewoon niks. 

 ZET   
  10 stappen achteruit en bekijk hoe je werk vanbuiten opvalt, beetje meer naar links, 
  beetje meer naar rechts? Hangt alles recht en staat alles op zijn plaats? 
  Laat iemand eens meekijken en vraag eens wat die ervan vindt.

 MAAK  
  een selfie met je werk, voor of achter het raam, 1,2,3 spaghettiiiii !

 EXTRA   
  tip van de leerkracht. Stuur een foto naar je juf of meester van de academie. 
  Mischien heeft die nog een ultieme tip om je werk nog meer in de kijker te zetten.

of... LAP    
  alles aan je laars en doe maar zot! 

 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 open raam dag!


