
Terra Ultima
het einde van de wereld…

Laat je verwonderen door niet alles te weten
en laat je verbijsteren hoeveel je wel weet (of wil weten)



We gaan werken met pen en inkt: dat betekent dat je tekening “definitief is”..
Dat je geen “fouten” kan maken, want die bestaan namelijk ook niet)
Het is niet het einde van de wereld, maar het biedt een nieuwe kans het anders aan te pakken 
(dus accepteren en door).

Opdracht





Zet willekeurig minimaal 18 stippen op je vel.

Opdracht



Kies een stip en vanuit hier verbind je de stippen met een lijn (vloeiend of kubistisch: jij bepaalt).
En zie hoe er “plots een dier” verschijnt (draai net zo lang met het papier tot je het ontdekt).
Misschien heeft het net een kleine toevoeging nodig zodat anderen het dier ook herkennen.

Opdracht





Maak een vlek.
Vouw je vel dubbel (net naast de vlek) en wrijf er zacht over.
Ontdek welk dier er voor je ogen “geboren wordt”.
Misschien heeft het net een kleine teken-toevoeging nodig om het nog meer “dier” te laten zijn..

Opdracht





Teken een dier.
Maar doe dit minimaal 3x maal op een verschillende manier 
Denk aan de hanteringswijze, figuratief/abstract, gedetailleerd/vaag, tekenstijlen etc.

Opdracht





Je gaat een fabeldier tekenen.
Je dier is helemaal “gevuld” met texturen die passen bij je fantasiedier.
De textuur van een dier kan pluizig, zacht, stekelig, glad, ruw etc. zijn

Opdracht





● Noteer minimaal 3 van je persoonlijke talenten/sterke karaktereigenschappen/bijzonderheden.
Koppel deze aan kenmerken/eigenschappen van dieren

● Noteer minimaal 3 van je persoonlijke zwakkere eigenschappen/valkuilen/verbeterpunten.
Koppel deze aan kenmerken/eigenschappen van dieren

Opdracht





Bedenk/zoek minimaal 3 quotes: 
Een reminder voor als het even tegenzit, als je “minder goede eigenschappen” de overhand spelen, als 
je niet lekker in je vel zit, om je te herinneren dat het leven te mooi (en te kort) is om er niet van te 
genieten, om  een glimlach op je gezicht te laten toveren, om je weer te laten verwonderen of om te 
laten weten dat jij de mooiste versie van jezelf bent…
Gewoon juist iets wat JIJ soms even nodig hebt.

Opdracht



https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4813/raoul-deleo

https://insct.be/product/terra-ultima/  (door het boek bladeren)

https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/terra-ultima-nomi
natie-jan-wolkers-prijs-2021 (luisterfragment)

https://www.tzum.info/2021/12/recensie-raoul-deleo-terra-ultima/





























Je hebt, als het goed is, minimaal 6 dieren genoteerd bij je sterke en je minder sterke punten.
Je hebt minimaal 3 quotes die goed bij je passen
Je laat je inspireren door de tekeningen van Raoul
Kies 2 dieren die je op een interessante manier kan combineren
Of je kiest de meest pakkende quote en kiest daar 2 dieren die je samenvoegt en die het goed doen als 
illustratie bij deze quote

Je gaat een poster maken met daarop de (persoonlijke) quote en een illustratie van jouw (fantasie) dier.
De lay out is hierbij belangrijk: de combinatie van tekst en beeld (vlakverdeling, lettertype, formaat etc).
Je werkt in kleur (kleurpotlood, verf, inkt of combinaties). 
En naar de fantasierijke waarneming (de dieren zijn dus nog te herkennen in je tekening).

Opdracht



● de dierkeuze is een duidelijke verwijzingen naar jouw positieve en minder positieve kernkwaliteiten
● het is een interessante en ogenschijnlijk logische verbinding van de 2 verschillende dieren tot een dier
● de dieren zijn naar de waarneming
● goede texturen 
● goed kleurgebruik
● plasticiteit
● goede lay out (combinatie beeld en tekst: lettertype en compositie)
● originaliteit
● afwerking en werkhouding

Criteria


