Het geheim van de prei, een oefening.
Hoe een grijssluier die op sommige plekken op zo’n prei ligt, de juiste
tint groen... we hebben er mee geworsteld in één van onze
schildermiddagen. We hebben regelmatig grappen gemaakt over het
mysterie van de prei, het grijze geheim. Tijd om hier eens goed naar te
kijken.
Net als bij de oefening met de citroenen gebruiken we de
primaire kleuren met toevoeging van wit. En mengen alle
kleuren vooraf met het paletmes op het palet.
Maak groen met de primaire kleuren blauw (cyaan) en geel. Je
zou denken dat een prei groen is.. maar kijk goed: is het een
geelgroen of meer een blauwgroen? Maak hier genoeg van,
het is de basis voor de rest van kleuren.
We willen het groen afzwakken, Zoek in de kleurcirkel de
complementaire kleur van groen: rood (magenta)
Meng met wat van je voorraadje groen en je ziet een donkere
tint grijs ontstaan. Dat klopt, want de 3 primaire kleuren
samen geven dat donkere grijs: groen (is geel&blauw) ėn
rood.
Groengrijs met weinig rood
Bruingrijs met veel rood
Maak zoveel mogelijk tinten groen, groengrijs, grijsgroen,
bruingroen, bruingrijs etc.
Dan gebruik je steeds van elke tint iets om met wit te mengen.
Zo heb je het palet klaar om je tekening in te schilderen

Tekenen
Teken de prei, een lang ding met lange lijnen. Bladeren die elkaar
overlappen. Omlijn de plek waar het licht is. Omlijn de plek waar het t
donkerst is. Omlijn de plekken met kleurverschillen, de schaduwen.

Schilderen
Begin met de lichtste plek, schilder vervolgens de donkerste plek, met
het penseel. Zorg dat je penseel schoon is bij een volgende tint
(doekje, tissue) Zo houd je de kleuren zuiver.
Vul de omlijnde plekken in met de juiste tint. Breng de tinten
rechtstreeks aan vanuit de palet, probeer niet te poetsen op het doek.
Eventueel kun je op je palet een tussenkleur mengen (met het
paletmes) maar alleen met wat je al hebt voor gemengd. Ook het
afzwakken met wit doe je alleen met de basis die op je palet ligt. Laat
de primaire kleuren vooral met rust, want voor je ‘t weet is alles blauw
of roze,
Als je alle kleureilanden hebt ingevuld kun je de finesses aanbrengen,
bijvoorbeeld de lange grijzige lijnen in het blad, vlekjes in het blad,
lichtvlekjes en dergelijke. Perfect! Nix meer aan doen...

