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1. Beeldaspecten.
1.1 Lijn:
-

Contour: Een omtreklijn die de
begrenzing van een vorm aangeeft.

-

Lijnsoort: Het karakter van de
getekende lijnen. Bijvoorbeeld: Dik,
dun, krachtig,beverig, strak enz.

-

Lijnwerking: Het gevolg van het
gebruik van lijnen. Zoals het
benadrukken van een richting, een
vorm of een beweging.

-

Lineair: Rechtlijnig.

-

Lijndikte: De dikte van een lijn.

Contour

1.2 Vorm:
-

Open vorm: In een open vorm is
lege ruimte opgenomen die licht en
lucht toelaat.

-

Abstract: Zonder enige
overeenkomst met de zichtbare
werkelijkheid. Zonder herkenbare
voorstelling.

-

Gedetailleerd: Met veel details
weergegeven.

-

Gestroomlijnd: Gestileerde
vormgeving met doorlopende
vloeiende lijnen.

-

Maatverhouding: Proportie.

-

Massief: Gesloten vorm uit één
materiaal.

-

Schematisch: Vereenvoudigd. Met
steeds terugkerende vormen.

Open vorm

Gesloten vorm

-

Silhouet: Schaduwvorm. Door
tegenlicht zie je een mens of
voorwerp als een donkere platte
vorm.

-

Vereenvoudigen: Details
weglaten, waardoor alleen het
belangrijkste van de vorm over
blijft.

-

Gesloten vorm: Een gesloten
vorm is een vorm zonder
openingen en maakt daardoor een
massieve indruk.

-

Vlak: Alles wat plat is en geen
diepte heeft. Vlakke vormen
hebben twee dimensies: lengte en
breedte.

-

Volume: De hoeveelheid ruimte die
door een ruimtelijke vorm
ingenomen wordt.

-

Vormsoort: Groep vormen met
overeenkomstige kenmerken.
Bijvoorbeeld ruimtelijke of vlakke
vormen, geometrische of
organische vormen.

Silhouet

-

Abstract / non-figuratief

Geabstraheerd: Een bestaande
voorstelling minder herkenbaar
maken. Je herkent de voorstelling
nog wel.

- Realistisch:
1) Voorstelling die overeenkomt met
de zichtbare werkelijkheid.
2) Ook voorstellingen van
gebeurtenissen uit het harde
dagelijkse leven noemt men
realistisch.

Geabstraheerd / figuratief
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-

Samengestelde vorm: Een vorm
die is opgebouwd uit verschillende
(onder)delen.

-

Basisvorm: Een platte of
ruimtelijke vorm die het
uitgangspunt is bij de vormgeving,
meestal meetkundig. Bijvoorbeeld
een cirkel of een kubus als basis
vorm.

-

Organische vorm: Een organische
vorm doet je aan groeivormen van
plant, dier of mensen denken. Zijn
moeilijk op te meten.

-

Geometrische vorm: Een
geometrische vorm is een platte
meetkundige vorm. Bijv.: vierkant,
rechthoek, cirkel etc..

-

Stereometrische vorm: Een
stereometrische vorm is een
ruimtelijke meetkundige vorm.
Bijvoorbeeld kubus, bol, piramide
etc.

-

Figuratieve vorm: Een vorm die
lijkt op de werkelijkheid. Figuratieve
vormen hoeven niet volledig
overeen te komen met de
werkelijkheid.

Realistisch/ figuratief

-

Non- figuratieve vorm: Nonfiguratieve vormen worden ook wel
abstract genoemd. Het is een beeld
zonder herkenbare voorstelling.

-

Gestileerde vorm: Een vorm is
gestileerd als alle overbodige
details zijn weggelaten.

-

Gedeformeerde vorm: Als je het
uiterlijk van een vorm verandert
door onderdelen te vergoten,
verkleinen, draaien of verschuiven.

Gestileerde vorm

Gedeformeerde vorm
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-

Vorm contrast: Kenmerken van
vormen die tegenovergesteld zijn.
Bijvoorbeeld organisch tegenover
geometrisch/ stereometrisch.

-

Restvorm: De overgebleven ruimte
die in of om een hoofdvorm
overblijft noem je restvormen.

-

Symmetrische vorm: Een vorm
die je in twee helften kan verdelen
en spiegelbeeldig gelijk zijn.

-

Asymmetrische vorm: Een vorm
waarin symmetrie ontbreekt. Als je
de vorm verdeeld in twee helften
zijn ze niet spiegelbeeldig.

-

Lineaire vorm: Een lineaire vorm
bouw je voornamelijk op uit vlakke
(potlood) of ruimtelijke (ijzerdraad)
lijnen.

Asymmetrisch

1.3 Kleur:
-

Kleursoort: Benaming voor een
bepaalde kleur. Bijvoorbeeld die
kleur is rood.

-

Tint: Benaming voor “Kleur”. Er zijn
vele tinten rood.

-

Kleurfamilie/ Tonaal: De kleuren
die tot één bepaalde kleursoort
horen. Zoals allerlei kleuren blauw.

-

Kleurgebruik: Het toepassen van
verschillende kleuren/ tonen.

-

Symmetrisch

Lineaire vorm

Toon: Benaming voor “kleur”. Men
spreekt over tonen om de
schakeringen (het verloop) van licht
naar donker van een bepaalde
kleur aan te geven.
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-

Niet-kleuren: Zijn zwart ,wit en
mengingen hiervan.

-

Kleurhelderheid: Heldere kleuren
weerkaatsen het meeste licht. Geel
is een heldere dan paars omdat het
meer licht weerkaatst.

-

Primaire kleuren: De drie primaire
kleuren zijn: Rood, geel en blauw.
Deze drie kleuren kun je niet
mengen uit andere kleuren.

-

Secundaire kleuren: Als je twee
primaire kleuren met elkaar mengt.
Dan krijg je: Oranje, paars en
groen.

-

Tertiare kleuren: Wanneer je de
drie primaire kleuren met elkaar
ment krijg je een tertiare kleur.
Bijvoorbeeld: Donker groen,
chocoladebruin, beige etc.)

-

Kleurmenging: Het laten ontstaan
van een kleur uit twee of meer
andere kleuren.
Dit kan door:
- Optische kleurmening.
- Het mengen van verschillende
kleuren (kleurstoffen)
- Mening door transparante
kleurlagen over elkaar heen.

Primaire kleuren

-

Secundaire kleuren

Optische kleurmenging: Kleine
stipjes van verschillende kleuren
naast elkaar lijken één
kleuroppervlak. Het oog neemt de
verschillende kleuren als één kleur
waar. (Kunststroming: Pointillisme)
Tertiaire kleuren

-

Expressief kleurgebruik: Met
kleuren kan je gevoel uitdrukken.
Bijvoorbeeld: Een koe kan dan
bijvoorbeeld paars zijn.
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-

Kleurvervaging: Kleuren die naar
de achtergrond toe steeds lichter
worden zodat er diepte ontstaat.

-

Symbolische kleuren: Aan de
gebruikte kleuren wordt een
diepere betekenis toegekend.
Bijvoorbeeld:
Rood: Liefde, gevaar.
Wit: Zuiverheid, maagdelijkheid.
Blauw: Hemels, koelte.
Zwart: Dood, droefheid.
Groen: Hoop, verwachting.

-

Contrast: Tegenstelling.

-

Zuivere kleur/ verzadigde kleur:
In zuivere/ verzadigde kleuren
zitten geen sporen van andere
kleuren. Bijvoorbeeld: Rood, blauw
of groen

-

Onzuivere kleuren/ onverzadigde
kleuren: In onzuivere/
onverzadigde kleuren zitten wel
sporen van een andere kleur. (o.a.
wit en zwart). Bijvoorbeeld: Roze,
donker blauw, licht groen etc.

-

-

-

Kleur tegen kleur contrast: Dit
contrast ontstaat door het naast
elkaar combineren van zuivere
kleuren. Bijvoorbeeld: Rood - Geel
en Blauw - Rood.
Licht- donker contrast: Het
kleurcontrast dat we zien tussen
heldere (lichte) kleuren en minder
heldere (donkere kleuren) die naast
elkaar gebruikt zijn.
Warm- koud contrast: Een
tegenstelling tussen warme kleuren
( rode, oranje en gele tinten) en
koude kleuren (Blauwe, paarse en
groene kleuren).

Optische kleurmenging

Expressief kleurgebruik

Kleur tegen kleur contrast

Licht- donker contrast

Warm- koud contrast
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-

-

Complementair kleurcontrast: Dit
contrast ontstaat door kleuren te
gebruiken die tegenover elkaar
liggen op de kleurencirkel.
Kwaliteitscontrast: Een
kleurcontrast tussen kleuren die
naast elkaar gebruikt worden,
waarvan de één minder verzadigd
(zuiver) is dan de ander. Bijv. het
contrast tussen twee tonen
donkerrood).

-

Kwantiteitscontrast: Een
kleurcontrast waarbij de grootte van
het oppervlak dat de kleuren vullen
bepalend is. (bijv. een groot vlak
groen met een klein rondje rood).

-

Kleurencirkel: Een schema om de
zuivere kleuren in een cirkel te
rangschikken. In een kleurencirkel
worden de primaire en secundaire
kleuren zichtbaar.

Complementair kleurcontrast

Kwaliteitscontrast

Kwantiteitscontrast

1.4 Compositie:
-

Compositie/ Ordening/
Vlakverdeling: De manier waarop
vormen, kleuren, lijnen, licht/
donker op het beeldvlak of
ruimtelijk werk zijn geordend.

-

Aandachtspunt: Een blikvanger
binnen een compositie. In één
compositie kunnen er meerdere
aandachtspunten zijn.

-

Aanzicht: De zijde van een
ruimtelijke vorm die we zien
afgebeeld. Bijvoorbeeld:
Vooraanzicht, zijaanzicht,
achteraanzicht, bovenaanzicht en
onderaanzicht.

Kleurencirkel (Itten)
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-

Evenwicht/ harmonie: Is een
compositie die een rustige,
uitgebalanceerde indruk maakt. Dit
effect wordt bereikt door:
- Horizontale en verticale
compositie
- Symmetrie
- (Grond)lijnen
- Centrale compositie.

-

Symmetrische compositie:
Wanneer je de compositie in 2
gelijken helften zou verdelen is de
linker helft het spiegelbeeld van de
rechter helft. Deze compositie heeft
een rustig effect.

-

Asymmetrische compositie:
Hierbij zijn de twee helften van de
compositie niet een spiegelbeeld
van elkaar. Deze compositie komt
heel onrustig en dynamisch over.

-

Herhaling/ Ritme: Het steeds
terugkomen van bepaalde vormen,
lijnen, kleuren etc. Er kan een
kleine afwisseling in zitten
waardoor niet elke herhaling altijd
ritmisch is.

-

Plaatsing: De plaats waar een
kunstwerk komt te staan/ hangen.
Bijvoorbeeld een beeld dat hoog op
een sokkel staat waar je tegenop
kijkt geeft een heel andere indruk
dan wanneer het beeld op de grond
staat en je erop neerkijkt.

-

Richting: Het groeperen van
vormen volgens een vast lijn. Of
een beeld kan de toeschouwer in
een bepaalde kijkrichting dwingen
door bijvoorbeeld een wijzende
hand.

Aanzichten

Asymmetrische compositie

Symmetrische compositie

Herhaling/ ritme
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-

Scène: Een afbeelding van een
kunstwerk met een duidelijk
verhaal. (iets wat zich op dat
moment afspeelt).

-

Shot: Is een stuk film dat zonder
onderbrekingen wordt gefilmd.

-

Statische compositie: Een
compositie zonder beweging alles
is in evenwicht bijv. de lijnen staan
allemaal horizontaal.

-

Dynamische compositie: Een
compositie met beweeglijke vormen
en afwisselende richtingen. Bijv.
lijnen staan in verschillende
richtingen. Het lijkt te bewegen.

-

Driehoekscompositie: Compositie
grondvorm waarbij de belangrijkste
delen samen een (denkbeeldige)
driehoek vormen. Deze driehoek
hoeft niet symmetrisch te zijn.

-

Centrale compositie: Compositie
grondvorm waarbij alles rond het
midden is gerangschikt.

-

Diagonale compositie:
Compositie grondvorm waarbij de
voorwerpen op een (denkbeeldige)
diagonale lijn zijn geplaatst. (bijv.
van links onder naar rechts boven).

-

Overallcompositie: Compositie
grondvorm waarbij alle onderdelen
gelijkmatig over het beeldvlak zijn
verdeeld. Elk onderdeel is even
belangrijk.

-

Horizontale compositie:
Compositie grondvorm waarbij de
voorwerpen op een (denkbeeldige)
horizontale lijn zijn geplaatst.

Dynamische compositie

Statische compositie

driehoekscompositie
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-

Verticale compositie: Compositie
grondvorm waarbij alle onderdelen
op een (denkbeeldige) verticale lijn
staan.

1.5 Licht:
-

Licht: Zonder licht zouden we niets
zien. Alles zou zwart zijn.

-

Clair-obscur: Groot licht – donker
contrast. Bijvoorbeeld: Een donkere
achtergrond en het figuur is licht
afgebeeld waardoor dit ook meteen
opvalt. Hierdoor ontstaat een
dramatisch effect.

-

Kunstlicht: Licht van een niet
natuurlijke lichtbron. Bijvoorbeeld
lampen, TL verlichting etc.

-

Natuurlijk licht: Licht van een
natuurlijke lichtbron. Bijvoorbeeld:
Sterren, maan, zon, vuur etc.

-

Lichteffecten: Door lichte en
donkere effecten ontstaat er een
bepaalde sfeer in het kunstwerk.
Schaduw zorgt voor extra
plasticiteit en ruimtelijkheid.

-

Lichtrichting: De richting van
waaruit het beeld/ kunstwerk belicht
wordt. De manier waarop de (slag)
schaduw valt kan je zien van welke
richting uit het licht komt.

-

Eigen schaduw: Dat is de
schaduw op mens of voorwerp zelf.

-

Slagschaduw: Is de schaduw die
op de grond of langs het voorwerp/
mens valt.

Centrale compositie

Clair-obscur

Eigen schaduw

Slagschaduw
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-

Lichtval: De manier waarop iets
belicht wordt. Dit kan door:
- Direct licht: Licht valt direct
ergens op waardoor er een
duidelijke slagschaduw of eigen
schaduw ontstaat.
- Indirect licht: Het licht valt niet
direct ergens op maar via de
omgeving. Bijvoorbeeld: via een
muur verstrooid.

-

Tegenlicht: Het licht valt tegen de
kijkrichting in. De slagschaduw valt
naar de toeschouwer toe.

-

Meelicht: Het licht valt met de
kijkrichting mee. De slagschaduw
gaat van de toeschouwer af. (valt in
de diepte).

-

Strijklicht: Het licht valt bijna
evenwijdig met het belichte
oppervlak waardoor de texturen
( bijv. oneffenheden van een
tafelblad) van het oppervlak goed
zichtbaar worden.

-

Zijlicht: Het licht komt van opzij
(rechts of links). Hierdoor ontstaat
naast de slagschaduw ook de
eigenschaduw. Waardoor het beeld
een grotere plasticiteit krijgt.

Tegenlicht

Meelicht

Strijklicht

1.6 Ruimte:
-

Ruimte suggestie/ Ruimte
uitbeelding: Het net laten lijken of
een plat vlak diepte heeft.
Voorbeelden waardoor er ruimte
ontstaat in een plat vlak zijn bijv.
afsnijding, overlapping, voor groot
achter klein, perspectief, schaduw
etc.

Zijlicht
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-

Groot - Klein: Vorm van ruimte
uitbeelding waarbij de vormen die
verder naar achteren staan klein
worden afgebeeld en de vormen
die dichtbij staan juist groot worden
afgebeeld.

-

Spiegeling: Vorm van ruimte
uitbeelding waarbij een gedeelte
van de voorstelling in spiegelbeeld
wordt afgebeeld. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een
weerspiegeling in het water of een
spiegel.

-

Plat: Zonder diepte. 2 –
Dimensionaal (lengte x breedte).

-

Afsnijding: Een vorm van
ruimtesuggestie waarbij een
gedeelte van de afbeelding buiten
het beeldvlak valt.

-

Overlapping: Een vorm van
ruimtesuggestie waarbij een
voorwerp voor een ander voorwerp
van de voorstelling staat.

-

Doorkijk: Een vorm van ruimte
uitbeelding waarbij je als het ware
door een deur opening kijkt of een
openstaand raam.

-

Atmosferisch perspectief: Vorm
van ruimte uitbeelding waarbij
kleur, vorm of textuur in de diepte
(naar de horizon toe) geleidelijk
vervagen.

-

Coulissewerking: Het lijkt net een
soort kijkdoos. Aan de zijkant staan
“decorstukken” die elkaar
gedeeltelijk overlappen. Hierdoor
ontstaat er diepte.

Overlapping & Afsnijding

Doorkijk

Atmosferisch perspectief

14

-

Diepte: De ruimtelijkheid in een
schilderij. Het lijkt diepte te hebben.
Het lijkt 3-dimensionaal (lengte x
breedte x hoogte)

-

Kleurperspectief:
Ruimtesuggestie door middel van
kleur. Bijvoorbeeld: Rood is een
opdringerige kleur en lijkt hierdoor
naar voren te komen, terwijl blauwe
kleuren juist terug wijken.

-

Hoger plaatsing:Een vorm van
ruimtesuggestie waarbij een
voorwerp dat verder weg staat
hoger wordt geplaatst dan een
voorwerp dat dichter bijstaat.

-

Plasticiteit: Er ontstaat diepte door
schaduwwerking. (eigen schaduw,
slagschaduw en belichte plekken).

-

Ruimte omvattend: De ruimte die
een bepaald voorwerp inneemt.

-

Ruimtewerking: De wijze waarop
een vorm als ruimtelijk overkomt.
Dit is afhankelijk van verschillende
onderdelen:
- Materiaal (transparant of massief)
- Volume
- Tussenruimte
- Binnenruimte
- Licht
- Schaduw
- Uitsteeksels
- Plaats in de omgeving.

-

Kleurperspectief

Hoger plaatsing

Scherpte- diepte vervaging

Scherpte – diepte vervaging:
Vorm van ruimte uitbeelding waarbij
voorwerpen op de vormgrond
scherp worden afgebeeld. Hoe
verder de vormen naar achteren
staat hoe vager de vormen worden.
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-

Lijnperspectief: Vorm van
ruimtesuggestie waarbij
evenwijdige lijnen samenkomen in
een of twee verdwijnpunt(en) op de
horizon. Je tekent lijnperspectief
m.b.v. een liniaal.

-

Standpunt: De plaats van waaruit
iets is bekeken en afgebeeld. Het
standpunt bepaald de hoogte van
de horizon.

-

Verdwijnpunt/ vluchtpunt: Het
punt in de verte op de horizon waar
evenwijdige lijnen samenkomen.
(wordt gebruikt bij tekenen in
perspectief).

-

Horizon: De scheidingslijn tussen
hemel en aarde. De horizon kan je
niet altijd zien doordat er
bijvoorbeeld gebouwen in de weg
staan.

-

Repoussoir: Wanneer op de
voorgrond een grote donkere vorm
staat die de rest van de voorstelling
(als het ware) naar achteren drukt.
Je wordt als toeschouwer op die
manier bij de voorstelling
betrokken.

-

Planperspectief: Door een
landschap in voorplan (voorgrond),
middenplan en achterplan
(achtergrond) te verdelen ontstaat
er diepte.

-

Vogelvluchtperspectief: De
horizon ligt erg hoog in het
beeldvlak. Je kijkt als het ware neer
op de voorstelling. Je bekijkt het als
het ware vanuit de ogen van een
vogel.

Lijnperspectief

Repoussoir

Planperspectief

Vogelvluchtperspectief
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-

Kikvorsperspectief: De horizon
ligt erg laag. Je bekijkt de wereld
als het ware vanuit de ogen van
een kikker. Alles lijkt erg groot.

-

Verkorting: Een vorm lijkt korter
dan deze in werkelijkheid is.
Verkorting ontstaat wanneer je naar
een lange vorm kijkt die naar jou
toe is gericht. Bijvoorbeeld iemand
die op bed ligt met zijn voeten naar
je toe.

-

Kikvorsperspectief

Close-up: Een klein deel van de
voorstelling wordt sterk uitvergoot.

1.7 Textuur:
-

-

Textuur: De zichtbare en voelbare
aard van een oppervlak.
Bijvoorbeeld: harig, glad, ruw etc..

Verkorting

Stofuitdrukking: Het natekenen/
schilderen etc. van een bestaande
textuur. Bijvoorbeeld het schilderen
van een glas of een fluwelen jurk.

1.8 Structuur:
-

Structuur: Samenstelling, opbouw,
ordening in materiaal of een groter
geheel. Bijvoorbeeld: Korrelig,
sponsachtig, gestapeld, geweven,
gearceerd, geschakeld etc. Ook
gelijksoortige punten, lijnen en
vlekjes kunnen een structuur
vormen (bijv. een bloemetjes
behang).

Close-up

Stofuitdrukking
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1.9 Geluid:
-

Vocaal: De zang

-

Instrumentaal: Muziek zonder
zang.

2. Materialen &
Technieken.

Structuur

2.1 Boetseren/ Modelleren:
-

-

Boetseren/ modelleren:
Vormgeven aan plastisch materiaal
(vervormbaar) door te buigen,
indrukken, kneden, etc. Je kan
materiaal weghalen, maar ook weer
aanbrengen. Voor boetseren
worden vooral spatels en mirettes
gebruikt.
Materiaal om mee te modelleren:
- Boetseerwas: Bijv. Bijenwas.
Wordt kneedbaar door er met de
handen in te knijpen. Boetseerwas
heeft meestal een frame nodig
waar de was omheen wordt
gemodelleerd.
- Gips: Is er in poeder vorm, maar
ook in vaste vorm (platen). Door
aan de poeder water toe te voegen
kan je deze gieten in een mal.
Wanneer de gips wat dikker is,
maar nog wel bewerkbaar, kun je er
mee modelleren.

Mirettes

Spatels
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- Klei: Een natuurlijk kneedbaar
materiaal. Je kan het gieten,
boetseren, draaien en in vorm
persen. Het water wat er in zit zorgt
ervoor dat het kneedbaar is. Op het
moment dat de klei droogt wordt
deze hard. Na bakken in de oven
op 700 graden is het zo hard als
steen.

2.2 Keramiek:
-

Keramiek: Gebakken klei
producten die van binnen hol zijn
(serviesgoed, toiletten, tegels etc.)

-

Engoberen: Op de gedroogde klei
wordt een laagje gekleurde klei
(engobe) aangebracht. Vervolgens
wordt dit gedroogd en gebakken.

-

Craquelé: Kleine haarscheurtjes in
het galzuur. Ontstaan vaak door het
te snel of ongelijkmatig krimpen van
klei en glazuur na het bakken.

-

Terracotta: Ongeglazuurd
aardewerk met een roodbruine
kleur.

-

Draaien met klei: Een techniek
waarbij de klei op een draaischijf
wordt geplaatst. De schijf wordt
rondgedraaid en met de handen
wordt er druk uitgevoerd op de klei
om vorm te geven.

-

Keramiek

Craquelé

Draaien met klei

Gieten van klei: Vloeibare klei
wordt in een gietvorm gegoten.
Wanneer de klei gedroogd is kan
de mal in delen verwijderd worden.
De vorm kan dan verder uitharden
en de mal kan hergebruikt worden,
Gieten van klei
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-

Glazuren: Het aanbrengen van een
glasachtige afwerklaag. Deze is
zowel voor de sier (is in
verschillende kleuren en patronen
aan te brengen) maar ook ter
bescherming.

2.3 Beeldhouwen:
-

Beeldhouwen: Een ambachtelijk
proces waar bij materiaal wordt
weggenomen door te zagen,
kappen, snijden, gutsen etc. Hout,
steen, gips zijn veel gebruikte
materialen hiervoor.

-

Hout: Een natuurlijk materiaal. Er
zijn zeer veel verschillende soorten
hout. Ze kunnen sterk verschillen
qua hardheid, buigzaamheid, kleur
etc.

-

Gutsen: Het uithollen van hout of
gips met een guts. (een half ronde
“beitel”).

-

Schuren: Het oppervlak van een
materiaal wordt glad gemaakt
m.b.v. schuurpapier. Schuurpapier
heb je in verschillende grofheden.
Je begint grof en vervolgens werk
je hem af met fijn schuurpapier.

-

Zagen: Het verwijderen van grote
stukken materiaal m.b.v. van een
handzaag of zaagmachine.

-

Glazuren

Beeldhouwen

Guts

Marmer: Een tamelijk zachte,
waterdoorlatende natuursteen.
Werd ook al gebruikt in de
klassieke oudheid voor het
vervaardigen van beelden.
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-

Hakken/ Beitelen: Het weghalen
van grote stukken materiaal met
behulp van een houten hamer en
een beitel.

-

Polijsten/ Slijpen: Is een
afwerkingtechniek waarbij een
oppervlak glad en glanzend wordt
gemaakt. Hout, metaal, steen en
kunststof kunnen worden geslepen.
Meestal wordt dit tegenwoordig
machinaal gedaan.

Half- houtverbinding

2.4 Hout:
-

Houtverbindingen: Een
constructie van houten delen
waarbij deze geheel of gedeeltelijk
in elkaar zijn verzonken. Bijv.
Zwaluwstaart verbinding, pen- gat
verbinding, half- houtverbinding,
Lipverbinding etc. De verbindingen
kunnen eventueel versterkt worden
met lijm, spijker of schroef.

-

Draaien: Bewerking van hout,
metaal, kunststof waarbij ronde
vormen ontstaan. De harde
materialen worden in een draaibank
met speciale beitels bewerkt.

-

Haaks: In een hoek van 90 graden.

-

Verstek: Je zaagt iets in verstek.
Dit wil zeggen in een scherpe hoek
gezaagd.

-

Frezen: Het bemerken van een
hard materiaal m.b.v. een snel
ronddraaiende beitel (frees),
waarbij je verschillende kleine/
grote versieringen kunt aanbrengen
in het materiaal.

Pen –gat verbinding

Zwaluwstaartverbinding

Lipverbinding
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-

Construeren: Losse onderdelen
samenvoegen tot één geheel. De
afzonderlijke onderdelen blijven
zichtbaar.

-

Assembleren: Voorwerpen die
eigenlijk niets met elkaar te maken
hebben, worden zo samengevoegd
dat er een nieuw geheel ontstaat.

2.5 Papier/ Karton:
-

Papier/ karton: Hout is het
basismateriaal voor papier. Dit
wordt op verschillende manieren
verwerkt tot meerdere soorten
papier. (karton, print papier, wc
papier, aquarelpapier etc.)

-

Rillen: Het een stukje induwen van
karton/ papier langs een strakke
rillijn. Waardoor je een mooie
strakke vouw krijgt.

-

Ritsen: Papier/ karton een stukje
insnijden langs de vouwlijn zodat je
een mooie strakke vouw kan
maken.

-

Knippen: Het verwijderen van
stukken papier/ karton m.b.v van
een schaar.

-

Ponsen: Het drukken van vormpjes
uit papier/ karton.

-

Snijden: Langs een liniaal, op een
snijplaat, met een (stanley)mes
door papier heen snijden. Je kunt
hierbij zeer kleine stukje
verwijderen, maar ook grove.

-

Assembleren

Construeren

Ritsen

Oprollen: Het vervormen van het
papier tot er een koker ontstaat.

22

-

Vouwen: Langs een strakke lijn het
papier dubbelvouwen waardoor er
een strakke vouwlijn ontstaat.

-

Uitslag: Een vlak getekende (of
neer gevouwen) ruimtelijke vorm.
Een uitslag kan door vouwen en
ritsen in elkaar gezet worden tot
een ruimtelijke vorm.

-

Papier-maché: Gescheurde
stroken papier op een frame lijmen
m.b.v. behangerslijm. Je hebt altijd
een basisvorm nodig om te
modelleren met papier-maché.
Uitslag kubus

2.6 Metaal:
-

Metaal: Hard, taai en buigzaam
materiaal. Het kan gesmolten
worden om ermee te gieten. Je
hebt het ook in draad en plaat
vorm.

-

Blik: Is ijzer met een dun laagje tin
ter bescherming tegen roesten.

-

Legering: Het versmelten van
metalen in een speciale
verhouding.
Bijvoorbeeld:
Messing= koper + zink
Brons= Koper + tin en zink
Soldeertin= zink + tin.
Legeringen kunnen goed worden
gebruikt om te worden gegoten.
Denk maar eens aan het geld in je
portemonnee.

-

Brons gieten: Een techniek
waarbij brons in een mal wordt
gegoten.

-

Ciseleren: Oneffenheden worden
weggewerkt m.b.v. beitel, vijl etc.

Papier-maché

Brons gieten
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-

Lassen: Een techniek om twee
metalen delen aan elkaar te
bevestigen d.m.v. het erg warm
maken zodat het smelt.

-

Smeden: Metaal wordt verhit om
vervolgens met een zware hamer in
model te brengen. (hoefijzers).

-

Solderen: Twee delen metaal aan
elkaar bevestigen m.b.v. een
soldeerbout. Deze verwarmt de
delen metaal en versmelt de
soldeertin op de naad van de twee
vast te solderen delen. (er mag
geen kracht staan op de naad van
de twee vast te solderen stukken).
Je moet het metaal met een
speciaal soldeervet insmeren zodat
de tin ook pak op het materiaal.

-

Drijven: Verwarmd metaal m.b.v.
bolhamers in een vorm dwingen
door te hameren. Op die manier
zijn ook rondere vormen mogelijk.

-

Buigen: Het buigen van metaal
m.b.v veen buigmal of een zetbank.
Hiermee kun je tot op de mm.
Nauwkeurig bepalen hoe scherp de
hoek moet worden.

-

Klinken: Is een techniek om 2
metalen platen aan elkaar te
bevestigen met behulp van
klinknagels. Klinken wordt vooral
gebruikt bij bruggen.

-

Brons: Is een metaal dat al
eeuwen wordt gebruikt voor het
gieten van klokken en beelden. Is
bruin van kleur, maar verkleurd en
wordt dan groenachtig grijs.

Solderen

Drijven

Klinken
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2.7 Stof:
-

Stof: Er zijn zeer veel verschillende
soorten stof. Bijvoorbeeld: Katoen,
zijde, jute, velours, leer etc.

-

Insnoeren: Het inrijgen/ insnoeren.
Denk bijvoorbeeld aan de vrouwen
van vroeger die een korset
moesten dragen. (die werden zeer
stevig ingesnoerd).

-

Garens: Is een draad die gemaakt
wordt door vezels te spinnen. Het
wordt vooral gebruikt bij breien,
haken, borduren etc.

-

Plooien: Vouwen in de stof. Je
hebt veel verschillende plooien. De
meest voorkomende is de plooien
in gordijnen. Maar je hebt ze ook in
kleding.

Plooien

2.8 Tekenen:
-

Tekenen: Het tekenen van een
tweedimensionaal beeld. Door
bepaalde beeldaspecten toe te
voegen ontstaat er een soort van
diepte. (bijv. schaduw, overlapping
etc.)

-

Hanteringswijze: De manier
waarop de maker materiaal en
gereedschap heeft gebruikt. (bijv,
tekenachtig, schetsmatig etc.)
Schetsen

-

Tekenachtig: Het vrij nauwkeurig
tekenen.

-

Schetsen: Is een niet uitgewerkte
tekening, vaak bedoeld om iets op
een eenvoudige manier duidelijk te
maken.
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-

Tekenmaterialen: Potlood, krijt,
houtskool, inkt en stift zijn de meest
bekende. Binnen die soorten zijn
ook weer verschillen. Potloden en
krijt kun je weer verdelen in
verschillende hardheden.

-

Arceren: Het herhalen van lijntjes
binnen een bepaald vlak om dit te
vullen.

-

Siberisch krijt: Kunnen diep
zwarte lijnen mee worden
aangebracht in een houtkool
tekening.

-

Vetkrijt: Krijt waar als bindmiddel
olie of was wordt gebruikt. Het
vetkrijt laat zich daardoor moeilijk
verwijderen.

-

Pastelkrijt: Krijt dat vrij zacht is.
Bij pastelkrijt wordt de schets vaak
eerst opgezet door houtskool.

-

Omklapping: Ruimtelijke vormen
op een platte manier vormgeven.
Bijvoorbeeld staande vormen
worden liggen afgebeeld (bomen
aan de kant van de weg). Het komt
veel voor in kindertekeningen,
kubisme en de egyptenaren maakte
er gebruik van.

-

Potlood: Er zijn verschillende
soorten potloden. Met verschillende
hardheden. (B= zacht, H= hard)
Maar ook veel verschillende
kleuren.

-

Constructief tekenen: Het
tekenen, op schaal, van
bijvoorbeeld een gebouw.
(technische tekening)

Arceren

Omklapping

Constructief tekenen
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-

Houtskool: Tekenmateriaal van
verkoold hout. Ook deze is in
verschillende diktes en hardheden
te verkrijgen. Is altijd zwart van
kleur. Het is vooral geschikt om te
schetsen.

-

Oost-Indische inkt: Zwarte tekeninkt.
Het pigment bestaat uit fijne deeltjes
koolstof. Het dringt in poriën van
papier en stof en is daardoor bijna
onuitwisbaar.

Oost- Indische inkt

2.9 Schilderen:
-

Schilderen: Met verf door middel
van vlakken en vlekken een
voorstelling maken. Bijv. met een
kwast of een penseel.

-

Dekkend schilderen: Verf met
weinig water. Zodat je de
onderliggende laag niet meer kan
zien.

-

Transparant: De kleur van de
onderliggende lagen is nog wel
zichtbaar. Er wordt hierbij ook meer
water gebruikt. (aquarel).

-

Nat in nat schilderen: Het
schilderen over een eerste, nog
natte, onderlaag. De kleuren
mengen zich op de ondergrond.

-

Toets: Met kleine vlekjes verf.

-

Tamponneren: De verf wordt met
een hard, stugge kwast op de
ondergrond ¨gestempeld¨. Vaak
worden er ook gebruik gemaakt van
sjablonen bij het tamponneren.

Houtkool

Tamponneren
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-

Egaal schilderen: De verf is
gelijkmatig van dikte/ kleur.

-

Aquarelleren: Schildertechniek.
Aquarelverf is verf op waterbasis en
moet dus met water worden
verdund. Door verdunning met
water ontstaan er lichte kleuren.
Omdat de aquarelverf transparant
is blijven de onderliggende lagen
zichtbaar.

-

Kwast/ Penseel: Gereedschap om
mee te schilderen. Een kwast heeft
stuggere haren en een langere
steel dan een penseel.

-

Sjabloneren: Schildertechniek
waarbij gebruik wordt gemaakt van
een sjabloon (mal). Vaak wordt dit
gedaan met behulp van een
tamponneerkwast.

-

Pointilleren: Opbrengen van zeer
fijne stipjes verf van verschillende
kleuren, die op afstand gezien een
gemengde kleur vormen (optische
kleurmenging).

-

Verf: Dik of dun vloeibaar materiaal
om mee te schilderen. Verf bestaat
o.a uit een kleurstof (pigment) en
een bindmiddel.

-

Gouache/ Plakkaatverf: Verf die
met water moet worden verdund.
De verf is zowel dekkend als
transparant te gebruiken.

-

Collage: Een techniek waarbij
allerlei stukjes papier, stof, touw,
ijzerdraad etc. opgeplakt worden tot
één geheel.

Aquarelleren

Pointilleren

Collage
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-

Acrylverf: Synthetische verf op
basis van acryl (plastic). Is
oplosbaar in water. Acrylverf is
zowel dekkend als transparant te
gebruiken.

-

Olieverf: Verf die bestaat uit
kleurstof (pigment) die gebonden is
met drogende olie. Olieverf kan
verdund worden met terpentine of
lijnolie, maar niet met water. Kan
verwerkt worden met kwast,
penseel of paletmes.

-

Spatten: Verf m.b.v. een harde
kwast (of tandenborstel) over een
spatraampje wrijven waardoor er
spatten op het papier ontstaan.

-

Metaalverf: Verf die speciaal
gemaakt is voor metaal. Deze zorgt
er o.a. voor dat het metaal niet gaat
roest.

-

Houtverf: Verf die speciaal
gemaakt is voor hout. O.a. om het
hout te beschermen tegen
weersinvloeden van buitenaf.

-

Ecoline: Gekleurde inkt om mee te
schilderen of te schrijven.

Ecoline

Olieverf
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2.10 Grafisch:
-

Lettertypen: zijn soorten letters die
allemaal hun eigen kenmerken
hebben.

-

Beeldmerk/ Logo: Een logo is het
teken van een bepaalde instelling.
Denk bijvoorbeeld aan de M van
Mc Donalds.

-

Beeldtaal: Een middel om met
behulp van beelden en zonder
woorden anderen iets te vertellen,
bijvoorbeeld met behulp van
eenvoudige tekeningetjes
(pictogrammen bijvoorbeeld).

-

Graffiti: Spontane boodschappen
in de vorm van tekst en vaak
eenvoudige beelden op muren.
Meestal gemaakt met spuitbus of
viltstift.

-

Hoogdruk: Druktechniek waarbij
alleen de hoger liggende delen van
de drukvorm worden afgedrukt. Ze
zijn altijd in spiegelbeeld.

-

Cartoon: Een tekening waarin de
spot wordt gedreven met bepaalde
personen of situaties.

-

Illustratie: Is een afbeelding bij een
stuk tekst (meestal ter
verduidelijking). Denk bijvoorbeeld
aan een afbeelding bij een
voorleesboek voor kinderen.

-

Diepdruk: Druktechniek waarbij
alleen de dieper liggende delen van
de drukvorm worden afgedrukt. Ze
zijn altijd in spiegelbeeld.

Logo/ Beeldmerk.

Cartoon

Lettertype

30

-

Monotype: Een eenmalige afdruk.
Van een geschilderd beeld wordt
wanneer de verf nog nat is een
afdruk gemaakt. Omdat de verf snel
droogt kan dit maar één keer.

-

Kalligrafie: Is op een extra mooie
manier schrijven van letters. Je
hebt hiervoor een speciale
kalligrafeerpen nodig met een
brede punt. (deze zijn er in
verschillende diktes).

-

Initiaal: De eerste letter van een
stuk tekst waarbij deze letter mooi
wordt versierd. Deze letter is ook
vele malen groter dan de andere
letters.

-

Zeefdruk: Druktechniek waarbij op
een zeer fijn gaas een sjabloon
wordt bevestigd. Vervolgens wordt
de drukinkt met de rakel gelijkmatig
over het gaas verdeeld.

-

Pictogrammen: Een eenvoudige
tekening van een voorwerp of
activiteit. Bijvoorbeeld een figuurtje
om het toilet aan te geven of de
nooduitgang.

Kalligrafie

Initiaal

Pictogrammen
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3. Kunststromingen.
3.1 Griekse kunst:
Kunststroming: ca. 800 tot 50 v. Chr.
Het begin van onze beschaving ligt bij de
Grieken. De bouwkunst van de Grieken
kennen wij van de harmonieuze tempels.
Goden en mensen werden zo ideaal
mogelijk afgebeeld.

3.2 Romeinse kunst:
Kunststroming: ca. 300 v. Chr. tot
476 n. Chr.
De Romeinen namen veel kunst van de
Grieken over, die kunst stond in dienst van
het opbouwen van een wereldstaat. De
Griek zocht schoonheid. De Romein
gebruikte kunst meer voor zijn gezag.

3.3 Romaanse kunst:
Kunststroming: ca. 1000 - 1250.
Manier van bouwen, beeldhouwen en
schilderen vooral in kerken. Gebouwen
zijn door gebruik van tongewelf meer
breed dan hoog. Vallen op door hun dikke
muren met kleine ramen.

3.4 Gotiek:
Kunststroming: ca. 1150 - 1500
Manier van bouwen, beeldhouwen en
schilderen vooral in kerken. Gebouwen
gaan door toepassing van het kruisgewelf
de hoogte in. Vallen op door hun verticale
richting en de vele glas-in-lood ramen.
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3.5 Renaissance:
Kunststroming: ca. 1400 - 1600.
Kunst, met als oorsprong Italië, waarbij
Griekse en Romeinse bouwkunst en
beeldhouwkunst als voorbeeld dient:
evenwicht, in verhouding en symmetrie.

3.6 Barok:
Kunststroming : ca. 1600 - 1775
Kunst, met als oorsprong Italië, waarbij
bouwkunst, beeldhouwkunst en
schilderkunst opvallen door:
onregelmatige vormen, beweeglijke
ordening, veel licht-donker contrasten en
overdreven verbeelding van gevoelens.

3.7 Neoclassicisme:
Kunststroming: ca. 1770 - 1830.
Stroming in de beeldende kunst waarbij
met nieuwe interesse gebruik werd
gemaakt van de klassieke oudheid
(Grieks, Romeins, Renaissance en
Barok).

3.8 Romantiek:
Kunstroming: ca. 1800 – 1870.
Periode waarin bij alle vormen van kunst
gewerkt wordt met het gevoel. Belangrijke
thema’s zijn: de natuur, volkssprookjes en
sagen, en onbereikbare idealen. Deze
werden op een overdreven manier
vormgegeven.

3.9 Realisme:
Kunststroming: ca. 1840 - 1880.
Het Realisme beeldde de alledaagse
werkelijkheid van de gewone mens af.
Schilders schilderden bijvoorbeeld het
dagelijkse leven van de gewone mens.
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3.10 Impressionisme:
Kunststroming: ca. 1870 – 1900
Stroming in de beeldende kunst waarbij
een momentopname als impressie snel
met losse toets wordt vastgelegd. Daarbij
wordt de sfeer vooral door het licht
bepaald en minder door de vorm.

3.11 Pointillisme:
Kunststroming: ca. 1884 - 1905.
Schilders werkten met ongemengde
kleuren. Ze brachten de verf in kleine
stipjes aan, dicht naast elkaar. Op afstand
lijken de kleuren te mengen. Deze
techniek was erg tijdrovend.

3.12 Jugendstil/ Art Nouveau:
Kunststroming: ca. 1870 – 1900
Een decoratieve stijl. Kenmerkend zijn de
dunne, slingerende vormen die
geïnspireerd zijn op planten, bloemen en
dieren.

3.13 Symbolisme:
Kunststroming: ca. 1900
Naam van een stroming in de kunst
waarbij de kleuren en/of vormen van de
voorstelling symbool staan voor een
mysterieuze betekenis. Gaugin en Munch
zijn twee bekende schilders van het
symbolisme.

3.14 Expressionisme:
Kunststroming: ca. 1910 – 1920.
Stroming waarbij de persoonlijke
uitdrukking van gevoelens wordt vertaald
in niet realistische kleuren en/of vormen.
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3.15 Kubisme:
Kunststroming: ca. 1910 - 1914.
Kubisten vereenvoudigden hun
voorstelling tot geometrische vormen.
Zoals vierkanten en cirkels. Ze haalde de
diepte uit het schilderij waardoor alles plat
leek. Picasso en Braque zijn bekende
kubistische schilders.

3.16 Futurisme:
Kunststroming: ca 1909 – 1916.
Snelheid en dynamiek van de moderne tijd
moesten tot uitdrukking komen in de
kunst. Een beweging werd als één beeld
in verschillende fases uitgewerkt.
Bekende futuristen: Boccioni, Severini en
G. Balla.

3.17 Constructivisme:
Kunststroming: ca. 1913 - 1922.
Groep Russische kunstenaars die in de
beeldhouwkunst kubistisch construeerden.
In de schilderkunst werd er gewerkt met
abstracte composities en geometrische
kleurvlakken. Bekende constructivist:
Malevich en Tatlin.

3.18 De Stijl:
Kunststroming: ca. 1917 – 1931
Naam van een stroming in de beeldende
kunst waarbij horizontale en verticale
basisvormen in vooral primaire kleuren en
zwart –wit worden gebruikt. En is nonfiguratief. Bekende kunstenaars:
Mondriaan.
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3.19 Bauhaus:
Kunststroming: ca. 1919 - 1933.
Hogeschool voor Architectuur en
Toegepaste kunst. Er werd onderzoek
gedaan naar licht, vorm, kleur, ruimte en
compositie. De resultaten werden verwerkt
in ontwerpen voor gebruiksvoorwerpen.
De functionaliteit was het belangrijkste.
Versiering werd overbodig geacht.

3.20 Dada:
Kunststroming: vanaf 1916.
Dadaïsten hadden een hekel aan de ernst
en eigendunk van kunstenaars. D.m.v.
collages, acties, onzinteksten, objecten
etc. protesteerden ze en dreven ze de
spot met de maatschappij en cultuur.
Toevallige dingen en gevonden
voorwerpen werden als kunst
gepresenteerd.

3.21 Surrealisme:
Kunststroming: vanaf 1924.
Men zocht naar middelen om het
fantastische, onwerkelijke en onbewuste
tot uiting te brengen. Daarbij maakte de
kunstenaars gebruik van associaties,
onbewuste handelingen en fantasieën.
Bekende surrealist: Dali.

3.22 Abstract expressionisme:
Kunststroming: ca. 1945 – 1965
Kunststroming waarin de actie van het
schilderen en/of de non-figuratieve
expressie van de voorstelling voorop
staan. Er werd op grote formaten gewerkt
met kleurvlakken, spetters en vlekken.
Een bekende “actionpainter” is Jackson
Pollock.
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3.23 Cobra:
Kunststroming: ca. 1945 - 1952.
Groep schilders, schrijvers en dichters die
op een expressieve manier werkten. Zo
spontaan als hun kind.
Een bekende Cobra schilder is: Karel
Appel.

3.24 Op-Art:
Kunststroming: ca. 1955 – 1970
Abstracte schilderijen en objecten waarin
optische verschijnselen een belangrijke rol
spelen. Je kijkt bijvoorbeeld heel lang naar
een lichte vlek op een donkere
ondergrond. Kijk je daarna naar een licht
ondergrond dan zie je een donkere vlek.

3.25 Pop-Art:
Kunststroming: ca. 1955 - 1970.
De welvarende westerse massacultuur en
de wereld van reclame waren de
belangrijkste inspiratiebronnen.’Een
bekende pop-art kunstenaar is: Roy
Lichtenstein.

3.26 Minimal Art:
Kunststroming: vanaf 1960
De kunstenaar probeert met heel
eenvoudige, geometrische vormen een
groot effect te bereiken. De relatie tussen
kunstwerk en omgeving was daarbij heel
belangrijk. Bekende kunstenaar: Donald
Judd.
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3.27 Land Art:
Kunststroming: ca. 1970 - 1980.
De kunstenaar maakt een kunstwerk van
een landschap door er veranderingen in
aan te brengen. Een bekende kunstenaar
is Christo (pakte van alles in) en Mario
Merz (werkt vaak met natuurlijke
materialen in een natuurlijke omgeving).

3.28 Graffiti:
Kunststroming: vanaf 1975
Het “kladden en spuiten” op muren
(graffiti) werd eerst als vandalisme gezien.
Door het werk van Keith Harring is de
graffiti als volwaardige kunst
geaccepteerd.
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4. ISOMETRIE. Oefening :
Dit is een belangrijke oefening met betrekking tot het tekenen van een gebouw met behulp van isometrie.
Het is de bedoeling dat je naar aanleiding van het hieronderstaande voorbeeld een huis gaat tekenen in isometrie.
Alles staat duidelijk uitgelegd en de afmetingen staan vermeld. Het moet in deze afmetingen worden getekend.
Teken netjes!!! Het telt mee voor punt!
Denk eraan dat je steeds gebruik maakt van de 30˚ op de geodriehoek.
Maak de tekening op de volgende pagina met behulp van de stappen die hieronder staan.
1) Teken een kubus met ribben van 5
cm. (Denk aan de hoek van 30˚!!)
2) Is de kubus af, teken dan een
kleinere kubus op het dak van de
grote kubus. Neem ribben van 2
cm.
3) Aan de rechterkant van de grote
kubus teken je nu een rechthoek
van 2 bij 4 cm.
4) Teken nu een raam (zie
voorbeeld). Denk ook hier weer
goed aan de loodrechte lijn en aan
de 30˚.
5) Teken vervolgens de deuropening
(zie voorbeeld).
6) Probeer vervolgens een
openstaande deur in de
deuropening te tekenen.
7) Als laatste teken je een trap aan
de linkerkant van de kubus die op
het dak staat.
Mocht je er even niet uitkomen leg dan je geodriehoek op de voorbeeld tekening. Dit kan helpen om tot een oplossing te
komen als je het even niet meer weet.
Mocht je er echt niet meer uitkomen kun je de docent om hulp vragen.

