TETE-A-TETE MET MAR JON

In stru cti ef
Hoewel het lang geleden is dat ik zijn lessen volgde, hoor ik nog regel
matig zijn tips in mijn hoofd. Sterker nog, ik hoor ze uit mijn eigen mond
komen! Mijn strenge leermeester noem ik hem, met diepe genegenheid
en waardering in mijn hart. Wat een waardevolle dingen leerde hij ons, al
waren wij er toen misschien nog niet helemaal rijp voor en bleven zijn
parels wat onbegrepen. Het was nog te ‘zen’ voor ons, streberige tekenaartjes, gewend aan het gebruiken van het hoofd om te komen tot een
Goed Product.
Marjon ontmoet mensen.
Als kunstenaa r en als
docen t. Gewone mensen met
een passi e. Mensen met
creativiteit en bezieling.
Ontm oetin gen die zij
graa g met jou deelt.

Word wat je wilt schilderen, pleegde hij te zeggen – kruip erin, word er
één mee, geef het tijd en schilder pas als je het herkent en voelt. Wij
keken elkaar dan grijnzend aan, rolden met de ogen en gebruikten ze zo
anders dan hij bedoelde.
Nu loop ik zelf door mijn groep en heb het lastig met mijn mensen.
Er wordt gemord. Ze zijn bezig de sfeer van een rivierenlandschap vast te
leggen. Stijl en techniek is vrij te kiezen, maar er is een restrictie in de
kleuren aangegeven: de triade van oranje, groen en paars, gecombineerd
met wit. Hoewel ik veel beelden toonde waarin schilders op sprankelende
wijze de ‘normale’ kleuren inruilden voor expressievere en verrassende
tinten, stuit ik op verzet. Door de niet vertrouwde kleurcombinatie lijkt
het schilderen opeens ook anders te gaan. Lucht, gras en water worden
zonder enige bezieling op het doek gesmeerd.

Strenge leermeester

Victor, die normaal gesproken juist erg levendig schildert, lijkt nu wel de
huisschilder. Boos zegt hij dat het zo toch nergens op slaat. Hij heeft
gelijk. Zijn oranje lucht is een dof plakkaat van horizontale vegen, daaronder een paar banen groen met paarse dingen erop die waarschijnlijk
bomen moeten zijn. Alles vlak van kleur, alsof hij ineens niet meer kan
mengen.

BENIEUWD NAAR DE WORKSHOPS OF
LESSEN VAN MARJON? OF WIL JE WERK VAN
HAAR BEKIJKEN? GA DAN NAAR
WWW.MARJONDENENGELSMAN.NL

Word dan jouw oranje lucht, zeg ik hem. Voel dan hoe licht en ongrijpbaar je bent, hoe een vogel je thermiek gebruikt, hoe de zon langs je
strijkt, hoe koel het voelt boven het water, hoe een wolkenflardje in je
drijft, hoe je tussen de boomtakken speelt, hoe adembenemend mooi je
van teer zalmachtig oranje verkleurt tot bijna roodoranje, hoe je over het
gras speelt en je licht achterlaat in de rivier, die vloeibaar is als ranja…
Ik lees zijn gezicht, zie zijn wenkbrauwen steeds hoger op zijn voorhoofd
komen, de mond verbijsterd open, dan krullende mondhoeken en een
lach. Je kunt het mooi vertellen, zegt hij hoofdschuddend alsof ik niet
helemaal spoor. Bruusk staat hij op en haalt een kop koffie. Juist als ik
denk dat mijn bedoeling totaal niet aankomt, zet hij zijn doek op de ezel
en begint erin te staren.
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Een coloradokever
met vuur in het kopje
‘Colorado’ is Spaans voor ‘gekleurd’. De coloradokever komt oorspronkelijk uit Mexico, maar woont nu
in heel Europa. Het vrouwtje overwintert in de grond. In het voorjaar knaagt ze aan kiemende
aardappelen. Later komt ze boven de grond en legt ze haar eitjes op de bladeren van de aardappelplant.

TEKST EN BEELD: LOES BOTMAN
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Stralend geel

Ik begin door licht en luchtig een
snelle schets neer te zetten met een
blauw krijtje (zie afb. 1). De enige
reden dat ik blauw gebruik, dat geef ik
eerlijk toe, is dat het blauwe krijtje in
de buurt lag. Want verder zal ik totaal
geen blauw meer gebruiken. Omdat
het slechts een verkennende schets is
waarin ik bepaal hoe het in het vlak
moet staan, hoe groot het moet zijn,
doet de kleur er niet zo toe.

Symmetrie

Kenmerkend aan insecten is dat symmetrie heel duidelijk aanwezig is. En
dat vereist enige oefening. Het trekken
van een middenlijn waaraan je beide
helften kunt spiegelen is een handig
hulpmiddel (zie afb. 2).

Diagonaal

Omdat insecten zo symmetrisch zijn
opgebouwd, heb ik de kever diagonaal
in het vlak geplaatst om de ‘strenge’
symmetrie te doorbreken. Met houtskool teken ik opnieuw de omtrekken
van de kever. En maak ik vluchtig een
ondergrond van kleur voor de ‘kleurenkever’ met PanPastel (zie afb. 3).
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Het grote voordeel van PanPastel is
dat je vele lagen over elkaar kunt
zetten. Het is bijna aquarelleren of
glaceren met pastel. Geel is een transparante kleur, ook wanneer je pastelkrijt gebruikt. Het dekt nauwelijks.
Dus wanneer je met pastelkrijt stralend geel in je werk wilt, dan is het
verstandig om daarvoor vanaf het
begin ruimte te maken in het werk (zie
afb. 4). Want met geel over andere
kleuren werken kan wel, maar geel
straalt alleen (in pastelkrijt) als het
vanaf de onderste lagen puur aanwezig mag zijn. Met bruin PanPastel zet
ik de donkere partijen aan (zie afb. 5).

Tot leven komen

Gebruik rustig verschillende kleuren
geel om de kever tot leven te laten
komen. Met het tekenen van insecten
is de verleiding heel groot om het
fotografisch precies te gaan tekenen.
Probeer het luchtig te houden. Dat
brengt een stuk leven in de tekening.
Omarm onvolkomenheden en vieze
randjes. Met houtskool teken ik de
donkere partijen. En het prachtige
rood van PanPastel geeft net een
beetje vuur in het kopje. En dan dat
wonder van het wit! Slechts een paar
streepjes en de coloradokever lijkt wel

tot leven te komen (zie afb. 6).
Houd het eenvoudig en wees niet
bang dat niet alles even perfect is,
want dat kan alleen de kever zelf zijn.
5Dit is mijn eigen creatie en ik ben zelf
verre van perfect. Heb plezier!
Op woensdag 20 april en/of dindag
27 mei 2016, 13-16 uur, geeft Loes
Botman een workshop Pasteltekenen
bij De Schuur in Oudewater (nabij
Utrecht). Zie voor meer informatie de
website hieronder, of contacteer
Loes Botman: loes@loesbotman.nl,
070-36 07 629.
VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.LOESBOTMAN.NL

GEBRUIKTE KLEUREN:

Orange, Diarydlide Yellow Shade,
Hansa Yellow, Permanent Red,
Diarylide Yellow, Raw Umber
Shade, Neutral Grey Tint (alle
PanPastel).
GEBRUIKTE MATERIALEN:

Mi Teintes Touch Canson-papier,
PanPastel, pastelkrijt, houtskool.
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