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Een van de uitdagingen tijdens het 
aquarelleren van een portret vind ik het 
zo effectief mogelijk schilderen met als 
resultaat: natuurlijk uitziende rondingen 
en hollingen, overtuigende indrukken van 
licht en schaduw en suggestie van 
meerdere positieve vormen door middel 
van een enkele negatieve vorm. Hierbij 
spelen overgangen van dun naar dik een 
rol. Waar in het vervolg van dun naar dik 

Van dik naar dun
Tekst	en	beeld:	Otto	Schilling

Van licht naar donker, van warm naar koud en van dik naar dun: hoe breng je deze 
overgangen aan in een schilderij of tekening? Otto Schilling laat zien hoe je overgangen te 
lijf gaat. Deze keer: van dik naar dun.

gebruikte materialen: verf:	Winsor	blauw	(green	shade),	Brown	madder	alazarine,	

kobaltblauw,	permanent	roze,	aureoline	(alle	kleuren	Winsor	&	Newton).

penselen:	Da	Vinci	marterhaar	rond	nr.	18	en	10,	Cobra	filament	plat	synthetisch.	

papier:	Bockingford	300	grams.

De gele kleur aureoline is in de ‘groeven’ van het 

truitje dik en pasteus geschilderd. Meer naar onder is 

deze kleur dunner en veel lichter opgezet. Tezamen 

met de lijnvoering zorgt deze kleurovergang van dik 

naar dun voor een hol verlopende glooiing. Boven 

oogt de kleur warmer en verticaler, onderaan koeler 

en horizontaler.

Van dun naar dik lopende vlakken zijn in het haar 

vaak de negatieve vormen, die meerdere positieve 

vormen kunnen suggereren. Het in één keer raak 

treffen ervan is een kunst. Meestal worden deze 

vlakken in meerdere lagen opgebouwd en/of door 

middel van (gedeeltelijk) uitwissen qua toon, vorm en 

positie verbeterd.

Schilder lijnen van oogleden (en bijvoorbeeld ook die 

van lippen) niet overal even dun of dik, maar zorg 

voor subtiele licht/donkerwisselingen. Laat zo 

mogelijk een lijn hier en daar onderbreken. Randen 

van irissen zijn zelden rondom even donker of licht; 

een afwisselend dunne en dikke contourlijn vergroot 

de natuurlijkheid.

staat, geldt ook het omgekeerde: van dik 
naar dun. De overgang van een waterige 
‘dunne’ kleur naar een pasteuser ‘dik’ 
mengsel kan voor een bol of hol effect 
zorgen. Een contourlijn kan, onder 
invloed van het licht, van dik naar dun 
getekend of geschilderd tot zelfs 
weggelaten worden. Daarnaast worden 
contourlijnen van dun naar dik getekend/
geschilderd naarmate er zich minder of 

meer bot vlak onder de huid bevindt. Een 
negatieve vorm, met één penseelstreek 
geschilderd van dun naar dik, kan de 
aanwezigheid van twee of drie positieve 
vormen suggereren. Een penseel dat veel 
water en verf kan opnemen en een fijne 
punt heeft, vergemakkelijkt het werken 
van dun naar dik. n

Voor	meer	informatie:	ottoschilling.exto.nl

Wil je meer van otto?
Kijk op www.ateliertv.nl
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Brown madder alazarine. Kobaltblauw. Aureoline. Winsor blue (green shade). Permanent roze.


