Themablok 1
Water
In een land als Nederland is water alom aanwezig. In je landschap zal dus vaak water
voorkomen. De volgende onderwerpen met betrekking tot water worden de komende weken
vanaf september behandeld.

De kleur van water
Water heeft van zichzelf meestal geen kleur. Als je water schildert, krijgt het water dus vooral de
kleur van de voorwerpen of omgeving die in het water reflecteren. Als de lucht in het water
reflecteert, gebruik je dus dezelfde kleur als de lucht, maar dan wel iets donkerder, omdat een
deel van het licht ook wordt geabsorbeerd door het water.

Reflecties
Bedenk bij het schilderen van reflecties, dat deze niet precies gelijk zijn aan het oorspronkelijke
voorwerp dat op de oever staat. Dat voorwerp staat namelijk altijd iets hoger of iets verder weg.
De reflectie van een voorwerp is daardoor altijd iets korter. De oever van het water zelf, die
meestal wat terugwijkt, wordt meestal niet door het water gereflecteerd.

Beweging van het water
Water beweegt meestal een beetje door de wind. Water kan je dan ook goed weergeven door
reflecties van alles wat aan de kant van het water staat, zoals bomen, personen, gebouwen.
Maak dan de reflecties altijd wat vager en rommeliger dan het origineel. Dat kan je bijvoorbeeld
doen door wat voorzichtige horizontale vegen in de natte verf aan te brengen.
Door de eeuwige beweging van het water ontstaan ook vaak heel veel kleine reflecties van de
zon, of van witte wolken. Dat kan je weergeven door kleine toefjes met een lichte kleur. Maak
deze toefjes kleiner, naarmate ze verder weg zijn, en varieer in de vorm en structuur van de
toefjes.

Zee
De zee heeft een speciale uitdaging in zich, namelijk de branding. Waar de golf breekt is het
schuim meestal spierwit. Bedenk ook hoe de lijnen van de branding lopen, deze lopen vrijwel
altijd parallel aan het strand, en hebben daarom dus ook een verdwijnpunt. Vaak zie je meerdere
strepen schuim, die allemaal hetzelfde verdwijnpunt hebben.
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