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– ADVERTORIAL –

Royal Talens Wedstrijd: 
perspectief tekenen/schilderen

Met deze instructie van Justyna Pennards, technisch adviseur bij Royal Talens, hopen we je iets te 

mogen leren over tekenen/schilderen in perspectief. Stap voor stap legt Justyna uit hoe zij diepte en 

perspectief creëert in haar werk ‘Stadsaanzicht, straatje in Rome’. Daarnaast willen we je inspireren 

om deel te nemen aan onze wedstrijd! Bij deelname ben je vrij in de keuze wat je maakt en met welke 

techniek en materialen je werkt.

ZO DOE JE MEE
Mail een foto van je werk naar 
marketingbenelux@royaltalens.com. 
Verstuur grote bestanden via 
www.wetransfer.com. Vermeld in je 
mail de titel en de gebruikte techniek 
van je werk plus je contactgegevens. 
Let erop dat je werk goed gefotogra-
feerd is. Aanleveren als jpeg-bestand. 
Inzenden kan t/m 25 oktober 2020.

DE PRIJS
Talens Bristolpapier A3, 
Van Gogh aquarelpotlo-
den (set, 60 potloden), 
Van Gogh grafietpotlo-
den (set, 12 potloden) 
en Rembrandt aquarel-
penseel serie 110 nr. 8. 
(t.w.v. € 130,–).

-

Stap 1: Schetsen in perspectief
Zet de schets op met Van Gogh grafietpotloden. Er zijn altijd meerdere per-
spectieven van toepassing in een schilderij of foto. In deze tekening hebben 
we twee perspectieven: één met een centraal verdwijnpunt en er zijn ook 
objecten met twee verdwijnpunten. De huizen (links en rechts) zijn in een 
‘1-puntsperspectief’ getekend. Dit betekent dat alle lijnen van de huizen naar 
een verdwijnpunt in de horizon lopen. Zie de groene lijnen in de afbeelding. 

Tegelijkertijd zien we dat het gebouw in het midden twee wanden heeft. We 
kijken hier precies ‘om de hoek’. Om deze reden is hier een ander perspectief 
van toepassing, namelijk het ‘2-puntsperspectief’. Hierbij lopen de lijnen 
naar de zijkanten toe. Deze zijn op dezelfde hoogte als de lijnen van het 
1-puntsperspectief getekend, er is namelijk maar één horizon. Het 2-punts-
perspectief is te zien in de afbeelding, waar de rode en gele lijnen zijn inge-
tekend. Je ziet dat het verdwijnpunt rechts (rode lijnen) buiten de afbeelding 
valt, dit komt vaak voor.

Tip: Kijk goed hoe objecten in de ruimte staan en welk perspectief van toe-
passing is. Bij objecten die we van bovenaf of onderaf zien, lopen de verticale 
lijnen van de wanden niet parallel, maar naar elkaar toe. Dit wordt het 
3-puntsperspectief genoemd (hier niet van toepassing).

Stap 2: Kleurkeuze Van Gogh aquarelpotloden
Bristolpapier is uitermate geschikt voor potloden, omdat het papier heel erg 
glad is. Het papier kan ook goed tegen water (niet te veel), ideaal voor 
mixed-mediatechnieken als aquarelpotloden of Ecoline. Justyna heeft geko-
zen voor Van Gogh aquarelpotloden in mooie, warme en zuidelijke tinten. 
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GEBRUIKTE MATERIALEN:

• Talens Bristolpapier A3

• Van Gogh aquarelpotloden 

(set van 60 kleuren)

• Van Gogh grafietpotloden 

(set M 12G)

• Water en een fijn penseel;  

Rembrandt aquarelpenseel 

serie 110 nr. 8

Stap 3: Bewerking met potlood
De schets wordt nu bewerkt met de aquarelpotloden, maar 
voorlopig nog zonder de toevoeging van water. Eerst worden 
de door de zon beschenen delen van de tekening ingekleurd. 
Aansluitend brengen we contrast aan met donkere kleuren. 

De don kere schaduwen laten de tekening tot leven komen. 
De potloodtekening is nu klaar. De lijnen van het arceren 
zijn overal nog duidelijk zichtbaar. In de volgende stap 
werken we deze lijnen iets meer weg voor een natuurlijk 
resultaat. 

Stap 4: Bewerking met penseel en water
In deze stap bewerken we de tekening met penseel en water 
om zachtere kleuren en meer variatie in de lijnvoering te krij-
gen. Door het potlood te verwassen ontstaan er zachtere 
overgangen en interessante ‘kleurvlakken’. Door de tekening 
niet overal te bewerken wordt er een mooi contrast gecre-
eerd tussen getekende en geschilderde vlakken. Met water 
zijn ook kleine foutjes eenvoudig weg te werken. Deze tech-
niek is heel fijn op Bristolpapier, omdat er een aquareleffect 
ontstaat met weinig water. Het papier kan water absorberen, 
maar het is geen aquarelpapier. Om deze reden is het beter 
om spaarzaam met water te werken. Na het aanbrengen van 
water op Bristolpapier ontstaan er eerst wat ‘bultjes’, maar 
deze trekken volledig weg zodra het papier droog is.

Tip: leg kort nadat het papier 
gedroogd is zware boeken op 
het werk. Op deze manier wordt 
het papier weer spiegelglad!

Stap 5: Eindresultaat
Herinneringen aan een warme 
dag in de eeuwige stad…


