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Kunstenares schildert profielfoto’s
followers
tags: content

Met het Twitter-raadspelletje #wienzebek laat
kunstenares Sophie Walraven raden welk gezicht ze
heeft geschilderd.

'Ik maakte altijd schilderijen van dingen en beesten,
maar ik wilde leren voor portretschilderen. Op Twitter

had ik honderden modellen klaar staan', zegt kunstenares Sophie
Walraven. Drie weken geleden begon ze het raadspelletje
#wienzebek: ze plaatst een schilderij van een van haar 582 followers
op Twitter. Iedereen mag vervolgens raden 'wien ze bek' het is.

Followers kennen elkaar niet of nauwelijks, toch vindt Sophie dat ze
een groep zijn. 'Ze zijn veel dichter bij elkaar gekomen. Het is
intiemer geworden.' Het is best gewaagd om mensen ongevraagd te
schilderen. ‘Toch merk ik dat mensen heel dankbaar zijn. Veel
followers hebben hun nagetekende profielfoto tot profielfoto
gepromoveerd.’ Al meer dan 60 bekken zijn geschilderd. 'Ik ga
kijken of ik het een jaar vol kan houden.'

Walraven plakte eerder jurken, flessen en snorren in Amsterdam.
Ook beschilderde ze afgelopen zomer autowrakken op een
autosloop.
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Dit kan u ook interesseren

'Verkoop Apple Watch daalt met 90...
De Apple Watch lijkt nog geen doorslaand succes. In
juni werden er weer minder exemplaren van het... 

Journalist onthult: iPhones in de verkoop voor 30€
Journalist onthult waar je iPhones kan kopen voor
minder dan 30€  

Twee gigantische robots gaan vechten
De makers van de Amerikaanse MegaBot Mark II
hebben de Japanse mech suit Kuratas uitgedaagd
voor... 

Ford Transit Magazine, nu online!
Bekijk nu het vernieuwde magazine en maak gebruik
van vele kortingen en aanbiedingen!  
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