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Picasso Selfie 
Een gekke kartonnen selfie in de stijl van Picasso 

Vroeger was een portret bijzonder en kostbaar. Doordat iedereen een 

fototoestel of een smartphone heeft is het vandaag heel gewoon om jezelf 
afgebeeld te zien. Maar dat betekent niet dat je portret ook ‘gewoon’ moet zijn!  

  

Inspiratie  

Kijk even naar het werk van Picasso.  
Pablo Picasso was een Spaans schilder. Hij maakte portretten op een aparte manier. Vanaf 
1937 begint hij portretten te schilderen in een stijl die we nu de ‘Picasso-stijl’ noemen: 
neuzen staan op ongewone plaatsen in het gezicht en ogen kijken alle kanten op. We zien 
ook het gezicht tegelijkertijd van vooraan en opzij afgebeeld. En toch lijkt het niet alsof we 
iets zien wat we in werkelijkheid nooit zouden kunnen zien.  

 

                  
© Picasso - Portretten (van o.a. Dora Maar)  

  

https://wikikids.nl/Spanje
https://wikikids.nl/Schilder


                                 
© Picasso - ‘Zelfportret’ (1972)                                   © Picasso - ’Potrait de femme au beret’  

  

Wat heb je nodig?  

• tekenpapier  
• tekenpotlood  
• karton (verschillende soorten: dik, dun, licht, donker, effen, ribbelkarton,…)  
• stiften of ander materiaal om mee te kleuren  
• schaar  
• lijm  
• een spiegel of een foto van jezelf  
• een flinke portie goesting  

 

Zo ga je te werk:  

Stap 1: KIJK NAAR JE GEZICHT  

Neem een foto van jezelf of kijk in de spiegel.  
Kijk goed naar je gezicht en bestudeer de vorm.  
Is je gezicht rond, langwerpig, hoog, breed, vierkant, driehoekig?  
Kijk ook goed naar de vorm van je ogen, neus, mond, oren, je haar, …  

Tip: gebruik een foto waarop je je gezicht duidelijk kan zien  

 

    

 



Stap 2: TEKEN JE GEZICHT  

Neem een blad papier en maak een tekening, een schets van je gezicht.  
Kijk goed naar de plaats en de grootte van alle delen van je gezicht.  
Waar staan je ogen tegenover je neus? Heb je een grote of een kleine mond?  

Tip: gebruik strakke lijnen  

        

Stap 3: PAS JE TEKENING AAN  

Verander nu de aparte delen van je tekening. Teken elk deel van je tekening over met een 
andere kleur of een stift. Maak van je neus bijvoorbeeld een rechthoek, een driehoek of een 
banaanvorm. Doe hetzelfde voor je mond, je ogen en al de rest…  

Tip: teken de neus, mond en ogen op een andere plaats dan normaal of draai ze om  

Let op!  
Het mag een beetje gek zijn maar zorg ervoor dat het er nog altijd uitziet als een gezicht.  

             

  



Stap 4: MAAK JE TEKENING OP KARTON  

• Teken de ogen, neus en al de rest over op karton. Teken elk deeltje apart over.  
    Dat mag zelfs op een ander stuk karton zijn (neus met ribbels, ogen zonder  ribbels).  
• Knip ieder deeltje uit.  
• Schik de verschillende stukjes op het karton tot je tevreden bent.  
    Zolang ze niet vastkleven kan je nog schuiven en uitproberen.  
• Lijm de uitgeknipte deeltjes van het gezicht vast op het karton.  

Let op!  
Knip of snijd niet in je vingers of de tafel waar je op werkt. Vraag een volwassene om te 
helpen.  

Tip 1: je kan van dik karton ook een laagje afhalen zodat je ribbeltjes ziet  

Tip 2: je kan het gezicht ook op een rechthoekig stuk karton plakken, zodat het op een kader 
of een schilderij lijkt.  

    

Tip 3: je kan je kartonnen selfie gewoon in de kleur van het karton laten of je kan alles 
inkleuren. Je kan verschillende kleuren gebruiken. Deze moeten niet ‘echt’ zijn: kleur gerust 
de neus groen en de mond geel of in een andere kleur...   Je kan je schetsblad gebruiken om 
de kleuren uit te testen.  



  

   

En nu…   
… bewonderen maar! Lijk je helemaal niet op je zelfportret? Dat is niet erg!  
Picasso zei ooit over een vrouwenportret dat hij gemaakt had: “Het maakt niet uit of het 
portret lijkt, uiteindelijk zal zij op het portret gaan lijken”.  

 

Toon!   

Neem een selfie van jezelf met je portret en stuur het door naar je juf of meester.  

Plaats je werk voor je raam. Zo ziet iedereen jouw gekke portret.  
En zo ziet jouw portret ook iedereen die langs jouw raam voorbijkomt.  

 

Kijk!  

Je kan jouw werk en dat van anderen bekijken op https://academiegent.weebly.com/  

https://academiegent.weebly.com/

