Teken twee lijnen die vanuit het verdwijnpunt (de ‘zon’) diagonaal naar jou toe komen.
Alles wat tussen deze lijnen past is in het echt even groot, maar door het perspectief lijkt
het verschillend in grootte.

INSPIRATIEBLAD
Bij het zomerse CODA Buitenatelier

Vrij tekenen in de binnentuin op het Van Reekumplein
Hoe ziet jouw landschap eruit? Neem alle elementen uit de vorige opdrachten om
een groot landschap te maken. Je kunt het landschap om je heen tekenen, of duik in je

Elke woensdag, vrijdag en zondag t/m september tussen 13.00 en 16.00 uur. Neem

fantasie en verbeelding en teken een geheel nieuwe omgeving.

plaats op een van de tekenplekken in de anderhalvemeterhoepels op de grasweide!

TIP VAN DE TEKENAAR: experimenteer met je fouten

Bij slechter weer kun je ook gebruikmaken van het terras bij de tipitenten onder het genot van een drankje.

Soms kan een verkeerde vorm of lijn je tekening sterker of beter maken, ook dit is een
manier om te ontdekken wat jouw stijl is. Gebruik de basistechnieken, maar ga vooral
ook tekenen zoals jij het ziet.
En tot slot: teken elke dag! Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Dat is het advies van
beroemde kunstenaars van over de hele wereld. Al schets je elke dag maar een paar
minuten. Als je oefent weet je zeker dat je tekeningen beter worden en je beleeft zo elke
dag het plezier van tekenen!

Jos van Doorn - Hertenroedel

Iedereen kan tekenen
Tekenen is gewoon erg fijn om te doen; je vergeet de tijd als je heerlijk zit te genieten
van het uitzicht van dat wat je inspireert terwijl je werk langzaam vorm begint te
krijgen. Jong of oud, geoefend of beginner, links- of rechtshandig: vanuit je eigen
perspectief en blik op tekenen kun je er uren plezier van hebben.
Jij ziet een boom, landschap of gezicht weer anders dan een ander. Vrij tekenen,
abstract tekenen, natekenen: wat bij jou past ontdek je vooral door het te gaan DOEN!
Wanneer was de laatste keer dat je echt tijd vrij hebt gemaakt om te tekenen?
Laten we beginnen. Of ga verder waar je vorige keer bent gebleven want je bent de
hele zomer welkom om heerlijk te genieten van de beeldentuin op het Van Reekumplein.
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Geniet en veel plezier!

2.
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…een vierkant?
…een driehoek?
…een cirkel?

durft te laten.
maar moet je tekenen wat je echt ziet. Het plezier in tekenen ontstaat vaak als je los

Kijk eens om je heen: waar zie je…

Door ondersteboven te tekenen word je gedwongen om het niet precies ‘te laten lijken’,

In de binnentuin op het Van Reekumplein zie je allerlei beelden en sculpturen staan.

De beelden in de tuin
Vergeet de tijd…

je ziet, maar teken je wat in werkelijkheid te zien is.
Draai je papier om en teken eens iets op z’n kop! Zo teken je niet meer wat je dénkt dat
De wereld ondersteboven

de blaadjes, hoeveel blaadjes zie je er op één tak en werk zo de details uit.
Hoe voelt het om te tekenen zonder dat je ziet wat er op je papier tevoorschijn komt?

Neem de tijd om te kijken naar de boom (op het plein): hoe ruist de wind door



Ga verder vanaf de stam om stuk voor stuk de takken en de blaadjes te tekenen



Nu volgen de details: teken de wortels, uitgewaaierd in de aarde



Geef met een streepje alvast aan waar de wortels zitten



Zie je de platanenboom in de binnentuin?

Ga verder met de stam. Teken de stam in de grote cirkel



We gaan een stapje verder

Begin met het tekenen van een grote (groene) cirkel



Teken de boom zonder naar het papier te kijken.
Teken je hand zonder naar het papier te kijken.

Aan de slag met je eerste testtekening

Probeer deze oefeningen eens zonder te kijken

takjes, blaadjes, knoppen, beestjes en alles wat er nog meer bij een boom te zien is.

Het plezier in tekenen begint al met kijken.

je ziet de eerste vorm van een boom tevoorschijn komen. Vervolgens komen de kleinere

2. Kijken

Bijvoorbeeld als je een boom tekent doe je eerst de wortels, de stam en grote takken en

Heb je op één van deze vragen ‘ja’ geantwoord? Dan kun je al tekenen!

Begin bij voorkeur niet met de details, maar maak eerst de contouren: begin met

een paar eerste lijnen om je basis te maken, daarna ga je pas verder met de details.

Kun je een vorm tekenen die lijkt op een cirkel, rechthoek of driehoek?

TIP VAN DE TEKENAAR: begin met het grootste en eindig
met het kleinste

Kun je een lijn (recht of krom) tekenen?

1. Lijnen

TIP VAN DE TEKENAAR: basisvormen zijn heel handig bij het
maken van een tekening

Begin bij de kop van het hert.
Welke vorm kun je hiervoor gebruiken?
Maak een eerste schets van de kop en het gewei in grote lijnen. Gebruik de basisvormen.

Met een vierkant als basis kun je bijvoorbeeld een heel huis tekenen of door met cirkels

Ga dan verder met de details: huid, ogen, neus en mond.

te beginnen kom je uit op een boom, een schildpad of een bloem. De mogelijkheden zijn

Ga verder vanaf de kop. Teken in grote lijnen het gewei.

eindeloos.

Vervolgens de details en vertakkingen.
Leef je uit en maak er een fantasievol, kleurrijk gewei van: creëer je eigen stijl.

Wat is ook alweer 2D en 3D?

Of teken ondersteboven en kijk wat er tevoorschijn komt!

2Dimensionaal: een vierkant, cirkel, driehoek, rechthoek of ovaal.
3Dimensionaal: een kubus, bol, piramide, cilinder of kegel.

Een beeld vol vormen

We gaan een stap verder in ons tekenavontuur: we gaan een paar beelden onder de
loep nemen.
Zie je de beelden van de herten?
Het gewei
Het gewei van een hert is eigenlijk een ingenieus bouwwerk van vormen en
vertakkingen.
Door het te tekenen zie je steeds meer details.

Ossip Zadkine, De Drie Gratiën, 1962

Zijn het dansers?
Kijk eerst eens onbevangen, zonder dat je het verhaal bij het beeld kent.
Jos van Doorn - Hertenroedel

Wat zie jij als je kijkt naar dit beeld?
Welke basisvormen kun je allemaal ontdekken?
Hoe kijken de drie figuren? Naar elkaar?
Hoe houden zij elkaar vast?
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Hoe is hun lichaamshouding?

5.

Maak nu een schets van deze drie figuren zoals jij ze ziet.

Teken Het Steenbokje op twee manieren.

Begin weer met de grotere lijnen en vormen.

Kies één detail (bijvoorbeeld de horens) en zoom hierop in.

Ga daarna stap voor stap verder met de details.

Teken het gehele dier - gebruik hiervoor weer de basisvormen - en werk van groot naar
klein.

Wie zijn zij?
Het is misschien interessant om wat meer te weten over dit beeld als je aan het tekenen
bent. Het beeld is gemaakt door kunstenaar Ossip Zadkine. Het is van brons en wordt
De Drie Gratiën of ook wel De Drie Schonen genoemd. Deze drie zusjes, genaamd
Aglaia, Euphrosyne en Thaleia, zijn volgens de mythologie de dochters van Zeus. Deze
drie zusjes brengen respectievelijk schoonheid, vreugde en scheppingskracht.
Welke verbinding zie je tussen deze drie zusjes? En welke emotie(s)?
Het Steenbokje
We gaan verder naar Het Steenbokje van Hildo Krop. Kunstenaar Hildo Krop (1884-1970)
heeft verschillende sculpturen van dieren gemaakt in de periode dat hij in Amsterdam
in de buurt van Artis woonde. Hij hield zich ook bezig met andere thema’s: vrouwelijk
naakt met een symbolische betekenis en de natuur. Hij heeft ontzettend veel beelden
gemaakt in zijn leven. Hij ontving zelfs, nadat hij 40 jaar voor de gemeente Amsterdam
had gewerkt, de eretitel ‘stadsbeeldhouwer.’
Door te tekenen ga je kijken. Loop eens rondom het beeld en bekijk het van alle kanten.
De ogen, het neusje, de horens, de staart, de poten: wat maakt dit steenbokje uniek?
Hildo Krop, Het Steenbokje, 1947

Het grotere plaatje: het landschap
Als laatste opdracht combineren we beelden, dieren, dansers, bomen, fantasie, verhaal
en plezier in een tekening vol perspectief!
Perspectief betekent simpelweg dat dingen verder weg kleiner lijken en dingen
dichterbij juist groter. Een manier om met perspectief te oefenen is met een
‘verdwijnpunt’: het verste punt aan de horizon, bijvoorbeeld waar de zon staat, vlak voor
zonsondergang.
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