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PEINTURE

Activités Extra-scolaires (AES)



L'apprentissage des techniques de création 
en peinture, ainsi que du langage des 
couleurs, permet aux élèves d'avoir un 
contact artistique avec la nature, les 
animaux, le paysage, l’architecture, etc. Ils 
vont explorer l’e�et de di�érents types de 
peinture, l’aquarelle, l’encre, l’acrylique, la 
gouache, pour améliorer leur style préféré 
en faisant de la peinture. Chaque projet 
propose deux styles : �guratif et abstrait, sur 
un thème libre ou inspiré par des artistes 
internationaux. Ce groupe de peintres 
participera à un projet théâtral avec les 
activités « Théâtre » « English Drama » et 
« Sculpture & bricolage » : ils produiront des 
décors pour le spectacle dans la journée de 
la « Fête des AES ». 

Learning painting techniques and the 
language of color will help the students to 
gain an understanding of their artistic 
contact through nature, animals, 
landscape or architecture etc. They will 
explore all di�erent e�ects of paint types, 
water color, ink, acrylic and gouache to 
develop their painting style. Each projects 
concept combines both styles, concrete 
and abstract according to the free theme 
and the theme inspired by international 
artists. These painters will also participate 
in a theatrical project with the activities « 
Theatre », “English Drama”, and « Sculpture 
& DIV » to make all of the stage together 
and set them in the show for the day of la 
« Fête d'AES ».

นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ
เพ้นท์และรู้จักใช้สีเพื่อสื่อและถ่ายทอดความ
รู้สึกนึกคิดทางด้านศิลปะที่มีต่อธรรมชาติ สัตว์ 
ทัศนียภาพและหรือสถาปัตยกรรม เป็นต้น ได้
เข้าใจลักษณะต่างๆของสีแต่ละประเภท สีน้ำ 
สีหมึก สีอะครีลิคและสีโปสเตอร์เพื่อการพัฒนา
สไตล์การเพ้นท์ที่ผู้เรียนชื่นชอบซึ่งในแต่ละโปร
เจคจะมีทั้งแบบรูปธรรมและแบบ
นามธรรมตามหัวข้ออิสระหรือหัวข้อที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากศิลปินนานาชาติ นักเรียนกลุ่มนี้
จะได้ร่วมสร้างฉากตกแต่งการแสดงกับกลุ่ม
กิจกรรมการแสดงละครเวทีและกลุ่มประติมากรรม
เพื่อใช้แสดงในวันงาน  “Fête des AES”           
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