
Sébastien Bonin’s
kleine atelier



Sébastien Bonin is een schilder die ook
graag foto’s neemt.
 
In zijn atelier, ruikt het naar de
olieverf en linnen doek die hij gebruikt
om op te schilderen.
 
In de schilderijen van Sébastien is de
kleur wit zeer belangrijk.Hij kan het
doek zo makkelijk voorbereiden om
erop te schilderen, maar ook opnieuw
beginnen...wanneer hij een foutje
maakt.
 



Sébastien was te snel!Hij bracht
de kleuren aan op het doek
zonder voorbereiding. 
Help hem het doek te witten.
Wacht tot het droog is .. . 
 



Op de muren van zijn atelier
zijn kleine papiertjes
vastgepind met daarop
ontdekkingen en artikels. 
 
 



Sébastien houdt van 
lezen, van poëzie, hij kijkt
graag naar kunstboeken,
leert bij door naar
podcasts luisteren,
dagdroomt maar luistert
ook naar klassieke
muziek én naar rap.

Vraag je ouders om deze
QR-codes te scannen met
hun telefoon en ontdek de
favoriete muziek van
Sébastien!



Creëer net als Sébastien jouw
‘muur van inspiratie’!

Vraag aan je ouders oude 
tijdschriften en kranten 
zodat je de beelden 
die je inspireren kan uitknippen.
 



Wat is op dit moment jouw
favoriet lied? Het nummer
dat je doet dansen, dat je
zingt onder de douche.



Wat is het mooiste gedicht
dat je op school hebt
geleerd?Schrijf het
hieronder op!



Theater of concerten zijn
ook een grote bron van
inspiratie!
Wat is het laatste wat jij
gezien hebt?Teken hier je
herinnering.
 
 
 



Sébastien schilderde het onderstaande
werk in 2019 en noemde het "Earl Grey
Classic".
 
Hij werkte met genummerde kleurplaten:
ieder nummer komt overeen met een
kleur, je kleurt vervolgens de code, zo
verschijnt de tekening!
 
Maar hier is het een beetje anders,
Sébastien stelt voor dat we ons kleuren
voorstellen waaraan hij namen heeft
toegewezen op basis van dingen die hem
raken.
 

Zoals veel kunstenaars
haalt Sébastien 
inspiratie uit de dingen
rondom hem. Muziek,
kunstgeschiedenis, poëzie,
filosofie, etc.

En wat met de actualiteit?





Voordat je Sébastien helpt om zijn werk in te
kleuren, link je elke kleur met een beeld
waarnaar het zou kunnen verwijzen!

 
Misschien lijken sommige thema's een beetje
ingewikkeld? 
Vraag aan je ouders om dit samen te bekijken :)

CO2 Blue

Think Thank Yellow

Better before red

Seveso green

Glory Brown

Inequality pink

Social network white



Kunstgeschiedenis
 
Die kent Sébastien door en door. 
Zozeer zelfs dat hij zich graag laat
inspireren om ons trucjes te laten doen.
Let goed op!
Kan je hem verbazen door de werken te
raden die je op volgende doeken ziet?





Vincent van Gogh (1853 - 1890)

Piero della Francesca, (1412-1492)

Raphaël (1483-1520)



Edouard Manet (1832-1883)

Pierre Paul Rubens (1577-1640)



Sébastien is een geweldige grappenmaker!
 
Hij ging in Morandi's schilderijen kijken naar alle
vazen, bekers, kommen en kannen om ze vervolgens
in dit schilderij te verzamelen. De naam van het
schilderij is 'Wie houden we hier voor de gek?'
Merk je iets vreemds op?



Zet er wat kleur in!



En in het gewone leven?
 
 
 



In dit tweedelige werk heeft
Sébastien de dingen die hij leuk
vindt en de dingen die hij niet leuk
vindt op een rijtje gezet!
 
Grappig hé?
 
Wat vind jij leuk en niet leuk?
 



Ik hou van Ik hou niet
van



Het atelierbezoek is voorbij!
 
Nu je het werk van Sébastien goed kent, je de
‘inspiratie-muur’ af is en je schilderij droog is
… laat je gaan en maak een schilderij zoals
Sébastien!


