CHALK IT

EXPERIMENT

KLEIN CREATIEF

klein creatief experiment

Stel je open en ga aan de slag!
Wil jij weer spelen zodat je plezier hebt in het
gene wat je maakt ook al is dat niet perfect?
Dan is hier een klein expiriment voor jou om los
te laten en terug in je speelmodus te komen.
Stel je open en ga aan de slag.
Door te experimenteren kom je in je flow en gaat
het stromen. Er komen ideeën tot leven die je
vooraf niet had kunnen bedenken.

Creativiteit is een gezonde verslaving
die wij goed kunnen gebruiken!
Creativiteit gaat over verbinding
maken in je hoofd. We zijn allemaal
geboren met een hoop creativiteit de
kunst is om dit te behouden in onze
produkt maatschappij. We hebben
ieder een eigen achtergrond. Bekijken
en ervaren alles op onze eigen manier.
Niet iedereen voed zijn creatieve
verslaving en gaat mee in de ratrace
van de maatschappij.
Creativiteit staat met jou intuïtie dus
door goed te luisteren naar je hart ga je
vanzelf creëren! Stel jij jezelf open
hiervoor, en ga jij er op dat moment
wat mee doen dan zal het vanzelf gaan
stromen.

Opdracht 1
Schrijf jou belemmerende gedachtens op .
Die gedachtens kunnen jou tegenhouden
om te gaan tekenen of te maken.
Pak hiervoor eens een mooi schriftje of
boekje, altijd handig voor nog meer
krabbels.
Creativity is intelligence
having fun.
ALBERT EINSTEIN

Denken doe je met je hoofd,
creeëren doe je met je
hart!

Opdracht 2
Associëren met onderwerpen. Door de
prikkels die onze hersenen binnenkomen ,
roepen deze associaties op.
Associëren met kleur. Bedenk een
onderwerpen bij de volgende kleur: groen.
Pak een vel papier en ga aan de hand van de
kleur onderwerpen die als eerste bij je
opkomen schetsend op papier zetten.

Opdracht 3
Kijk eens vanuit een ander perspectief en laat
lekker los!
Hier een leuke tekenopdracht om lekker los te
komen..
Pak een voorwerp (geen foto) wat jij leuk vindt.
Zet het voor je neem ongeveer 15 minuten de
tijd voor deze opdracht!
1. Teken je voorwerp na in 1 minuut.
2. Teken je voorwerp na in 30 seconden.
3 Teken je voorwerp na in 10 seconden. 4 Teken
in 1 lijn.
5 Teken met 2 potloden in iedere hand.
6 Teken met je niet schrijfhand.
7 Houdt je tekenhand stil en beweeg je blad.
Als je altijd alles op dezelfde manier doet, is er
geen ruimte voor nieuwe inzichten..

Dit is een landschap wat ik
op mijn manier met krijt en
potlood heb 'nagemaakt'.
Wat inspiratie voor jou om
een begin te maken. ->

Opdracht 4
Ga naar buiten op zoek naar een mooie plek.
Neem je telefoon mee en maak er foto's van.
Maak een apart mapje hiervoor aan op je
telefoon zodat je terug kunt pakken naar
deze inspiratie. Zoek thuis de meest
inspirerende foto uit voor jezelf. Pak een leeg
vel papier en 2 soorten materiaal. Probeer de
foto met deze materialen op jou manier tot
een kunstig werk te maken let erop het hoeft
geen namaak te zijn laat je creativiteit de vrije
loop!

Zoek naar wat voor jou het fijnste werkt om in je flow te komen.
Dit is wat voor mij het fijnste werkt:
Ik zorg voor een opgeruimde ruimte of ga naar
buiten de natuur in.
Rustige muziek helpt mij om rust in mijn hoofd te
creëren hiermee kom ik het beste in mijn flow.
Inspiratie komt overal vandaan ik vul mijn bron
met alles wat ik leuk vind, zoals lezen,
tijdschriften, de natuur, soms pinterest, andere
kunstenaars, mensen enzovoort.
Het belangrijkste is gewoon te beginnen!

Maak dagelijks
tijd als je
creativiteit wilt
laten groeien!

Dit was het creatieve experiment.
De opdrachten zijn zo opgezet, dat jij uitgedaagd
wordt tot onderzoeken en om uit je comfortzone
te komen. Geniet van jou creatief proces!
Wil jij mij laten weten, wat het voor jou heeft
gedaan, door een recensie achter te laten op mijn
mail of simpel via een instagram bericht. Alvast
bedankt!
Heb je er nog geen genoeg van en wil je nog
meer creativiteit, dan heb ik iets moois voor jou.
De Creative nature cursus! @ www.chalkit.nl
Hierin ga je nog dieper in je creatieve proces.
4 modules die de creatieve cirkel doorlopen.
Oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en
evalueren. Hierin neem ik je mee op reis om jou
te verbinden met jezelf door jou creativiteit
optimaal in te zetten. Creativiteit is veel meer dan
alleen maar iets maken.
Creatieve groet Silvana

