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Inspiratie
Romina Toroz greep me meteen met haar

hartstochtel i jke optreden op een buitenpodium

in Amersfoort, ti jdens festival Dias Latinos. Ik

maakte meteen fi lmpjes en foto's, omdat ik

geen fotografisch geheugen heb en niet snel

genoeg ben om haar steeds veranderende

expressies ter plekke te schetsen.

Niet al mijn portretten ontstaan op deze manier:

soms komt een model naar mijn atel ier om te

poseren, en dat heeft intiemere, meer

ingetogen portretten tot gevolg. Maar op het

podium met veel publiek is toch vaak de beste

optie: het is de plek waar de artiest zichzelf het

meeste geeft.

Hetvoorwerk
Ik neem wat ti jd voor voorstudies zodat het

werkeli jke schilderi j als vanzelf uit mijn penseel

vloeit. Vergeli jk het met de danser of muzikant

die een stuk in delen instudeert, om het

vervolgens vloeiend, zonder nadenken, met

gevoel te kunnen uitvoeren.

De juistematerialen
Mijn materiaalkeuze is na jaren van

experimenteren ontstaan. Ik zal niet snel

hiervan afwijken. Ik kies alti jd voor een off-white

papier met grove structuur, meestal van

Hahnemühle (Cézanne) of Arches, 300 grams.

De papierkeuze beïnvloedt je eindresultaat

meer dan je zou denken. De ruwe structuur is

erg prettig om vlot en expressief op te werken.

Voor fi jn en gedetai l leerd werk zou ik eerder

voor gladdere papiersoorten kiezen.

Mijn penseel is van eekhoornhaar. Deze haren

nemen veel water en pigment in zich op,

waarna je een groot vlak in één keer kunt

schilderen. Geitenhaar heeft trouwens dezelfde

eigenschap, in tegenstel l ing tot bi jvoorbeeld

varkenshaar of synthetisch haar. Ik doe eigenl i jk

vri jwel al les met een klein penseel, Petit Gris

nummer 2. Het is verrassend genoeg niet

gemaakt van haren uit de staart, maar uit de

buik. Ik heb mij laten vertel len door een

penselenimporteur dat maar l iefst 3

eekhoorntjes het leven laten voor één

penseeltje. Sinds ik dat weet, ben ik er erg

zuinig op. . .
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Aquarel is mijn favoriete medium. Een vlot en

spontaan spel tussen mijzelf, water en pigment.

Er zit alti jd iets onvoorspelbaar in, en dat houdt

de techniek voor mij zo boeiend.

Ik kies alti jd een beperkt palet, met meestal drie

of vier kleuren. Ik houd van zuivere, heldere,

expressieve kleuren. In dit portret van Romina

gebruikte ik een krachtig rood (Alizarin Crimson),

een diep blauw (Pruisisch blauw), Ultramarine

violet en een donker blauwgri js (Paynes grey).

Hetechtewerk
Tenslotte zet ik - l iefst in één of twee sessies, het

schilderi j op.

Stap 1 Tekening met een dieprood aquarel-

potlood op aquarelpapier. Ik zet daarna meteen

wat diepe tinten neer in Alizarin Crimson en

Paynes Grey.

Stap 2 Ik schilder van boven naar beneden,

beginnend met het haar en de ogen. Ik werk vlot

door aan de rest van het l i jf, in een soort snelle

basisschildering. Deze werkwijze heb ik

overgehouden aan het vele "stiekeme"

modelschilderen ti jdens mijn reizen. Je

onderwerp zou het zomaar kunnen doorhebben

en ineens kunnen weglopen. Dan ben je bl i j als

al les "er een beetje staat".

Stap 3 Weer van boven naar beneden verder

schilderend: ik werk Romina's gezicht en haar

verder uit.

Ik besluit ten slotte een warme achtergrond in

Alizarin Crimson neer te zetten, vooral op die

plekken die ik wil nog benadrukken: rond haar

heupen en de onderkant van haar rok.

Tips voor de schilder:

- Maak zelfveel foto's van mensen waar je

door geboeid bent, ofdat nu spelende

kinderen zijn ofeen muzikant. Haal je je

foto's van internet, zoek dan op Creative

Commons en/ofCommercial use allowed

(bijvoorbeeld op Flickr), zeker als je van

plan bent te gaan verkopen ofexposeren.

Schend geen rechten van een

kunstenaar...

- Print je foto's groot uit en ga tekenen.

Schets losse onderdelen van het gezicht

(alleen ogen ofneus), daarna apart de

houding. Draai je foto en tekening ook

eens 180 graden, dan kijk je erweer fris

naar en zie je sneller je fouten.

- Kies zorgvuldig je palet. Dat hoeven niet

meer dan 3 of4 kleuren te zijn, meestal 1

grijs/zwart, 2 warme en 1 koele kleur (of2

koele en 1 warme kleur). Bedenk dat

onderling mengen van deze kleuren weer

compleet nieuwe kleuren kan opleveren,

zeker als je 3 kleuren met elkaarmengt.

N.B. Als je beginner bent, kan je je beter

beperken tot één kleur, bijvoorbeeld een

schildering in zwart.

- houd je schildering luchtig en spontaan,

meng kleuren op je doek ofpapier, en stop

vóórdat je je schilderij doodschildert.

Maak er geen kleurplaatje van met netjes

binnen de lijntjes geschilderde effen

vlakken. Veel mensen werken een

schilderij te ver uit!
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WORKSHOPS & CURSUSSEN
workshop "DE KUNST VAN HET WEGLATEN"

Tijdens deze workshop (ook voor beginners) leer je hoe je tekeningen en schi lderi jen met veel

zeggingskracht maakt, door keuzes te maken in o.a. kleurgebruik én in wat je wel en niet

afbeeldt.

workshop "ARTIEST OP DOEK OF PAPIER"

Een workshop waarin je leert hoe je op vlotte wijze een portret tekent of schi ldert van een

inspirerend live model. Ook voor beginners.

"INSPIRATIEWORKSHOP"

zelfcoaching voor serieuze hobbyschilders

Een workshop waarin je handvatten kri jgt hoe je creatief gezien het maximale uit jezelf haalt.

korte cursus "SCHILDEREN IN JE EIGEN STIJL"

Individueel gerichte cursus (met kleine groepen van ca. 4 cursisten) waarin we op zoek gaan

naar wat jou raakt en inspireert en wat jouw eigen manier van schi lderen is. Voor beginners en

gevorderden.

"EXPOSITIE COACHING"

Een kort maar krachtig intensief privétraject waarin je een serie schi lderi jen in eigen sti j l

schi ldert.

Meer info en aanmelden zie www.petratool.nl

Kunstenares en creativiteitscoach Petra Tool is

gespecial iseerd in talent en passie. Zi j portretteert

artistieke persoonli jkheden zoals dansers en

muzikanten, die hun eigen weg gaan. Daarnaast

begeleidt zi j amateur- en (semi) professionele schilders

in het vinden van hun eigen sti j l en inspiratie.

Haar opleiding genoot zi j aan de Academie voor Art

Direction & Design. In 201 0 haalde zij haar certificaat

creatief talent coachen, na een 2-jarige opleiding bij de

bekende Amerikaanse psycholoog/schri jver/coach Eric

Maisel. Zi j is aangesloten bij de Creativity Coaching

Association.




