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10 oefeningen voor inspiratie 
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1. De ideeën pot 

 

Neem een blad papier en schrijf een voorbeeld op van wat je kunt doen om te 

schilderen. Bijvoorbeeld: schilder met wit, schilder een lijn, schilder met je 

handen, maak krassen met krijt......Schrijf ten minste 20 dingen op. Knip deze 

ideeën los van elkaar en stop ze in een pot. Wanneer je niet weet hoe te 

starten of je bent vastgelopen tijdens je schilderproces, dan pak je een idee uit 

de pot en gaat daar mee aan de slag. Ga zo 10 minuten door, hierna is 

waarschijnlijk je eigen inspiratie weer op gang gekomen. 

 

2. Kleuren 

 

Experimenteer met kleuren en materiaal op papier. Neem oliepastel en 

waterverf (of verdun zeer sterk acrylverf). Teken willekeurige patronen en 

lijnen op het papier en schilder met de verf eroverheen. De verf hecht niet op 

de oliepastel en geeft zo verrassende effecten. Experimenteer met 

verschillende kleuren combinaties Doe deze oefening tot dat jouw eigen 

inspiratie weer begint te borrelen. 

 

3. Verbind de stippen 

 

Zet stippen met krijt of potlood op je ondergrond en ga deze met lijnen 

verbinden. Laat je verrassen door de vormen die ontstaan. Welke ideeën 

komen naar boven? Wil je plots meer stippen of andere lijnen zetten? Laat je 

helemaal gaan. 

 

4. Je zwakke hand 

 

Gebruik elk type medium (potlood, pastel, aquarel, verf) en een blad papier, 

speel met kleuren en maak markeringen met je niet-dominante hand. Omdat 

je veel minder controle hebt, zul je op dit moment een aantal zeer 

ongebruikelijke vormen en markeringen bedenken. Maak aantekeningen 

welke je het leukst vindt om te gebruiken in je volgende schilderij. 

 

5. Experimenteer met 1 kleur 

 

Gebruik verschillende media en besteed wat tijd aan het gebruik van slechts 

één kleur. Denk eraan om deze kleur in verschillende waarden te gebruiken 

(licht, gemiddeld en donker). Denk aan het gebruik van minimaal twee 

verschillende media op één vel papier of op één canvas. Bijvoorbeeld verven 

met oliepastels, kleurpotloden en aquarel. Meng het en experimenteer en 

ontdek wat er mogelijk is. Laat je helemaal gaan er zijn geen beperkingen. 
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6. Kleuren mengen 

 

Neem eens de tijd om een groot aantal kleuren te mengen. Ga ontdekken wat 

er gebeurt als je rood en blauw mengt en daarna wit toevoegt in verschillende 

hoeveelheden. Neem voor elke kleur een nieuw varieer zo veel als mogelijk.   

 

Zet je favoriete muziek op en speel gewoon, maak er jouw creatieve middag 

of avond van. Je zult merken dat wanneer je eenmaal bent begonnen, dat je 

het moeilijk zult vinden om te stoppen      .  

 

Alleen al het proces van kijken naar kleuren en het bedenken van verrassende 

kleurencombinaties zal je inspiratie opdoen over welk kleurenpalet je het 

volgende wilt proberen in je schilderij. Dit is eigenlijk een van mijn favoriete 

dingen om te doen, zelfs als ik weinig tijd heb. Genieten!! 

 

 

7. Aquarel cirkels 

 

Gebruik eens set aquarelverf en wat aquarelpapier om te spelen en te 

experimenteren. Gebruik het volledige blad papier en probeer verschillende 

technieken, zoals nat in nat schilderen (maak eerst je papier nat). Laat 

bijvoorbeeld eerst water in op je blad druppelen en vervolgens neem je 

aquarelverf er op druppelen. Zo zullen er verrassende patronen ontstaan.  

 

Laat verschillende kleuren in elkaar over lopen. Eenmaal droog kan je met 

kleurpotloden, posca’s of krijt markeringen aan gaan brengen. Wanneer alles 

goed droog is en je bent helemaal klaar, dan knip je willekeurige cirkels van 

ongeveer vijf centimeter rond. Je zult zien dat er veel interessante patronen 

zijn ontstaan die je wellicht verder kunt gaan uitwerking in een schilderij of je 

op nieuwe ideeën zullen brengen. 

 

 

8. Onderste boven 

 

Neem een afbeelding die je leuk vindt, leg hem ondersteboven voor je en 

schilder of teken hem. Laat je inspireren door wat je ziet en doe geen moeite 

om te kopiëren. Laat je door de vormen, kleuren en compositie inspireren. 

Wanneer je iets ondersteboven bekijkt, lezen je hersenen het niet op dezelfde 

manier als wanneer het met de goede kant naar boven is gericht.  

 

Focus je op een deel van de afbeelding. Misschien vind je een deel ervan 

leuk, bijvoorbeeld een patroon of bepaalde kleuren die naast elkaar liggen. 

Doe dit met 2 of 3 afbeeldingen na elkaar. Zo heb je weer heel wat inspiratie 

voor een nieuw schilderij te starten. 
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9. Scheur en bewaar 

 

Wanneer je net zoveel van tijdschriften houdt als ik, zul je deze oefening 

geweldig vinden. Verzamel een stapel tijdschriften en besluit voordat je begint 

waar je naar gaat zoeken. Het kan een bepaalde kleur zijn, het kunnen 

patronen zijn, het kunnen vormen zijn. Het kan alles zijn wat je wilt. Je kunt 

bijvoorbeeld besluiten om op zoek te gaan naar de kleur blauw.  

 

Ga dan pagina voor pagina op zoek naar alle tinten blauw. Scheur die kleur 

uit, snijd hem in een klein vierkant (ongeveer 2,5 cm) en leg hem opzij.  

 

Ga opnieuw door datzelfde tijdschrift en kies deze keer om ergens anders 

naar te zoeken bijvoorbeeld vormen, texturen of een patroon te zoeken, 

herhaal het proces. Uiteindelijk zul je een enorme stapel vierkanten hebben en 

die je zullen inspireren in je volgende schilderij. Bewaar de vierkanten in een 

doosje en pak met je ogen dicht er eentje uit wanneer je eens vastloopt en 

zonder inspiratie zit.  

 

 

10. Snel schilderen  

 

Dit is een erg leuke oefening om energie en inspiratie van te krijgen. Neem 10 

tot 12 vellen papier. Meng verschillende kleuren verf helemaal klaar voor 

gebruik.  

Als je "start" roept, tel dan hardop tot 10 en zet iets - wat dan ook - op het 

papier. Leg het papier vervolgens opzij om te drogen en pak snel het volgende 

vel herhaal proces met alle vellen papier.  

 

Wanneer je klaar bent met de eerste ronde, kun je wachten tot alles droog is 

of doorgaan met de verf die nog nat is. Hoe dan ook, het is leuk en opwindend 

om in een snel tempo aan de slag te gaan. Doorloop hetzelfde proces 

opnieuw met elk vel. Doe dit meerdere rondes. Uiteindelijk zul je zeker nieuwe 

inspiratie hebben om op je canvas te starten. 

Een stapje verder? 

Wil je een stapje verder gaan in je ontwikkeling?   

Meer inspiratie vind je in het online atelier van Vrouwen met PIT. Hier vind je lessen 

rond intuïtief schilderen waarbij er telkens een toets van persoonlijke groei aan bod 

komt en je vindt er abstracte schilderlessen voor verdieping in techniek.  

 

                         Op de website vind je alle informatie over deze online lessen. 

 

Geniet van jouw creatie moment!   

 


