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inleiding

“Schoonheid is ondraaglijk, drijft ons tot wanhoop, biedt ons een minuutje een blik op een
eeuwigheid die we zouden willen uitrekken over het geheel der tijd.” – albert camus (uit
Dagboekaantekeningen, 1935–1951)

Zo’n vijftien jaar geleden reed ik met iemand mee in de auto. Het regende en
als tijdverdrijf keek ik hoe de druppels over het raam parelden. De grijze lucht,
de warme auto en de lange reis maakten me slaperig. Vlak voordat ik in slaap
viel, bedacht ik me dat dit een van die ontelbare ogenblikken uit mijn leven
was die ik me nooit zou herinneren.

Bladzijde hiernaast: Juliette Aristides,
Beeltenis, 2005, olieverf op paneel,
71,1 x 66 cm
Het thema van deze trompe l’oeil-schildering,
gebaseerd op een stuk uit het boek Genesis, is
de noodzaak om meerdere persoonlijkheden,

In de loop van mijn leven is het merendeel van de dagelijkse ervaringen
– talloze maaltijden, gesprekken, lange wandelingen – uitgewist door het verstrijken van de tijd. Ze zijn weg. Die dag in de auto besefte ik dat niet, maar
het zijn niet alleen de dagelijkse dingen die uit ons geheugen verdwijnen. Op
den duur verdwijnen wijzelf ook in de uitgestrektheid van de geschiedenis.

rassen en seksen te hebben teneinde de goddelijkheid beter te weerspiegelen.

Joseph Conrad schreef dat kunst onder meer tot doel heeft een ogenblik te
ontrukken aan de meedogenloze vaart van de tijd en dat geredde fragment te
onthullen aan anderen. Een flintertje van de zuiverheid en de emotie van het
leven vastleggen en vasthouden schept solidariteit onder allen die erin delen.
Dat moment vlak voor ik in slaap viel in de auto werd een duidelijke herinnering omdat ik het door onderzoek heb achterhaald. Door een voorval of gedachte zo te isoleren, verandert een onherkenbaar fragment van het menselijk
leven in een krachtige vertolking van de menselijke ervaring.
Het leven bestaat niet uit momenten die wachten op een transformatie tot
kunst, maar elk moment is een stukje, een microkosmos van het wereldbeeld
van de kunstenaar. De context van iemands leven, opvattingen en omgeving
vormt de basis van waaruit hij elke ontmoeting benadert en elke artistieke
expressie formuleert. Bovendien gaat het niet slechts om eigen opvattingen; ze
zijn onlosmakelijk verbonden met de opvattingen van de omringende cultuur.

xi
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Juliette Aristides, Zilveren theepot, 2007,
olieverf op paneel, 40,6 x 57,1 cm
Dit schilderij hoort bij een serie die gemaakt
is met een beperkt palet. Het thema van de
serie is de afwisseling tussen toongradaties in
lege ruimten en voorwerpen van geliefde
familieleden die heengegaan zijn.

In voorbije tijden werd de artistieke productie gekleurd door het uitgangspunt
dat mensen kinderen van God waren en dat ons bestaan niet vergankelijk is
maar eeuwig. Dit geloof bood niet alleen hoop voor de toekomst, maar verzekerde ons tevens van de intrinsieke betekenis en waarde van een mensenleven.
Deze visie op de werkelijkheid weerspiegelden kunstenaars in hun werk, wat
hen in staat stelde schoonheid te zien in tragedie en het menselijk leven op
magnifieke wijze af te beelden. Dat is de reden dat Sandro Botticelli zijn
etherische godinnen kon schilderen, die een werkelijkheid laten zien waarvan
slechts een vermoeden bestond in het door de pest geteisterde Europa.
De postmodernistische scepticus heeft geen hoop op een eeuwige toekomst.
De mensheid, uit de oersoep opgekrabbeld om na een kort leven terug te
keren naar het slijk, worstelt met een kosmische onbeduidendheid die weerspiegeld wordt in de hedendaagse kunst. Prachtige figuurschilderingen doen in
veel kunstkringen hopeloos naïef en verouderd aan, juist omdat ze niet langer
stroken met de overheersende opvattingen van de artistieke elite. De mens
eindigt niet in glorie, maar als stof. Hierdoor is de kunst van deze tijd overwegend niet-representatief en spreekt er een verwrongen, gefragmenteerde visie
op de mens uit. Schoonheid, eeuwigheid en zuiverheid lijken vervlogen te zijn.
Hoewel mensen veel gemeen hebben met anderelevende wezens, zijn de drang
naar schoonheid, het vermogen tot zelfbeschouwing en het verlangen naar
eeuwigheid typisch menselijke eigenschappen. Op een onderbewust niveau
hebben we behoefte aan schoonheid, ondanks het ogenschijnlijk ontbreken
van de functie daarvan. Als je een paard een gouden ring geeft, beoordeelt hij
die uitsluitend op basis van de gebruikswaarde. In wezen vraagt hij: “Kan ik
dit eten?” De mens daarentegen beschikt over de verheven mogelijkheid om
niet alleen te vragen “Is dit nuttig?” maar ook “Is het mooi?”.

xii
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De omvang van het menselijk lijden in de wereld maakt deze vraag niet triviaal, net zomin als de wens om hem te stellen, maar bevestigt eerder dat waardering voor esthetische aspecten verankerd ligt in onze aard.
Kunstenaars helpen ons oog te hebben voor de verrassende schoonheid in ons
dagelijks leven door aandacht te besteden aan iets wat anders wellicht onopgemerkt voorbijgaat. Het unieke van kunstenaars is dat ze een nauwkeurig verslag achterlaten van het menselijk leven, omdat ze ons de gelegenheid geven
om niet alleen door hun ogen maar ook door hun gedachten en emoties te
kijken. Hoe groter de kunst, zou je kunnen zeggen, des te duidelijker ervaar je
die zielsgemeenschap. Kunstenaars herinneren ons eraan dat er ondanks de
pijn en de lelijkheid in de wereld iets diepers bestaat, een schoonheid die door
de eentonigheid van het leven heen piept en fluistert dat er vlak onder het
oppervlak nog meer is. We zien een landschap gevuld met verlangen en verlies
of een persoon gevuld met liefde en empathie. Deze beelden stellen ons in
staat om met de scheppers mee te verlangen en lief te hebben.
De natuur toont ons één soort schoonheid, zoals de manier waarop het licht
door het bladerdak valt en vlekjes tovert op de bosgrond waar ik zit te schrijven. Zo nu en dan weet iemand met bijzonder veel inzicht dit soort schoonheid vast te leggen in een kunstwerk. Dat is de reden dat het Requiem

xiii
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hoofdstuk vier

kleur
Het volledige palet

“Maar de Luipaard was de uitsluitend bruingele zandkleurigste van allemaal – een geelgrijs katachtig
soort dier dat als twee zandkorrels leek op de grijsgelige, bruinige kleur van de Hoge Vlakte.”
– r u dya r d k i p l i n g (uit Hoe de Luipaard aan zijn vlekken kwam, vert. Ernst van Altena)

In een kamer zonder licht is er geen kleur. Waarom? Heel kort door de bocht:
licht dat door een prisma straalt (of door waterdruppels, die als prisma fungeren), wordt gescheiden in golflengten. Wanneer die golflengten op een object
vallen, worden de meeste geabsorbeerd. De golven die niet geabsorbeerd worden, kaatsen terug van het object en die nemen we waar als kleur. Die kleuren
vormen samen de regenboog: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet.
Er is licht nodig om kleur te zien, dus in wezen is kleur licht. De wereld die
verlicht wordt door deze lichtgolven ziet er voortdurend anders uit, afhankelijk
van de lichtbronnen, de naastgelegen kleuren en het licht dat weerkaatst in de
omgeving. Door die veranderingen ontstaat een uitgebreid scala aan zichtbare
kleuren, ongeveer zeven miljoen.

Bladzijde hiernaast: Edgar Degas, De schilder
Albert Melida, 1864, olieverf op doek,
44,1 x 33 cm, Musée Bonnat, Bayonne
Degas schept een dynamische spanning door
de onbewogen uitdrukking van zijn zwager
Melida te combineren met een enerverende
achtergrond. Hij zorgt voor eenheid met het
oranje dat hij door de hele afbeelding laat
terugkomen, bijvoorbeeld onder de ogen en
in de das.
Fotoverantwoording: Scala/Art Resource, New
York

Van alle aspecten van het schilderen is kleur het lastigste weer te geven, vanwege de talloze mogelijkheden binnen een klein aantal variabelen. Bovendien is
kleur sterk afhankelijk van persoonlijke smaak en doelstellingen. Er bestaan uitstekende handleidingen voor het nauwkeurig mengen van kleuren, waarmee je
een waargenomen kleur heel dicht kunt benaderen. Om een overtuigend schilderij te maken is echter meer nodig dan goed overeenkomende kleuren. Er
komt ook kleurharmonie bij kijken; daardoor gaat het kunstwerk een samenhangend geheel vormen. In feite kun je geen formule geven om de perfecte
kleur te mengen, want een kleur moet passen in het totaalbeeld. Tegen die verwarrende achtergrond is het belangrijk een context te creëren voor het leren
begrijpen van kleur, te beginnen met de gemeenschappelijke elementen in de
diverse methoden als uitgangspunt voor verdere studie.
In vroeger tijden werkten de kunstenaars met slechts een handvol kleuren en
leerden ze precies zo schilderen als hun leermeesters. Met weinig middelen
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Joseph Mallard William Turner, De brand in de
parlementsgebouwen, 1834, olieverf op doek,
91,4 x 121,9 cm, Philadelphia Museum of Art,
Pennsylvania (VS), met dank aan Art Renewal
Center
De brug en de menigte zorgen voor tegenwicht bij de intensiteit van de vlammen. Met
kleuren en donkere accenten leidt Turner de
blik in een S-vormige arabesk door het

waren ze tot veel in staat. Het hanteren van een beperkte methode gaf deze
kunstenaars een grote artistieke vrijheid. Ze beheersten hun methode immers
volledig, zodat ze de pigmenten op allerlei manieren konden manipuleren om
het gewenste effect te bereiken. Plinius de Oude schreef in het jaar 30 n.Chr.
dat de beroemdste schilders uit het oude Griekenland zich vaak beperkten tot
slechts vier kleuren. Volgens Plinius leverden beperkte middelen beter werk op;
bij een overvloed aan middelen komen kunstenaars en opdrachtgevers in de
verleiding om materiaal hoger te schatten dan talent.

schilderij. De donkere menigte vormt een
boog die in verbinding staat met de brug,
welke naar het vuur wijst. De gloed van de
vlammen die uitstraalt naar de menigte maakt
de cirkel rond.

76

Tegenwoordig beschikken we over veel meer materialen. Ons kleurgebruik is
gevoelsmatiger en symbolischer dan dat van schilders uit het verleden. Bovendien hebben we een schat aan informatie over de geschiedenis van de kunst
onder handbereik, wat het lastig maakt om grenzen te stellen. Met de enorme
uitbreiding in technieken en materialen zijn we afgestapt van de traditionele
opleidingen. We worden overspoeld door werkwijzen, tegenstrijdige stijlen en
theorieën, technieken om verf op te brengen, kleursystemen en een ogenschijnlijk oneindig aantal kleuren. Helaas kan die overvloed verlammend werken,
zodat het palet de kunstenaar gaat beheersen in plaats van andersom.

de e l t w e e : t i j dl o z e b e g i n s e l e n
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Bij mijn eigen studie van kleur stonden twee doelen centraal: ten eerste het
begrijpen en nauwkeurig mengen van kleuren en ten tweede een betrouwbaar
kleursysteem vinden dat moeiteloos harmonieuze kleurmengingen oplevert. In
de tijd dat ik op eigen houtje bezig was, mengde ik de prachtigste kleuren
lukraak tot een doffe, ondoorzichtige prut. Later ging ik me verdiepen in de
werking van kleuren in de kleurencirkel en mengde ik wekenlang genuanceerde
neutrale tinten tot ik blaren op mijn handen had van het paletmes. (Technisch
gezien betekent ‘neutraal’ dat er geen kleur is. Wit, zwart en grijs zijn neutrale
tinten. In de kunstwereld verstaat men doorgaans echter onder ‘neutrale tinten’
gedempte, vergrijsde versies van een kleur.) Ik heb het open palet geprobeerd,
kleurreeksen, het beperkte palet en nog een stuk of wat methoden om verf op
te brengen. Daarna heb ik geëxperimenteerd met adviezen van andere kunstenaars en oefeningen uit diverse boeken. Mijn enthousiasme om het perfecte
kleursysteem te vinden is niet geheel verdwenen; het onderwerp kleur is zo
mooi en zo logisch dat het ook na vele jaren nog veel voldoening geeft om je
erin te verdiepen.

Jacob Collins, Great South Bay vanaf Fire Island,
buiten het seizoen, 2004, olieverf op doek,
76,2 x 137,2 cm, collectie dr. en mw. Michael
Mann, met dank aan Hirschl & Adler Modern
In lijn met de luministische traditie straalt het
licht vanuit het midden van het schilderij naar
buiten; het duwt de duisternis naar het kader
van de rechthoek.

Mijn zoektocht heeft me iets geleerd wat misschien vanzelfsprekend lijkt: het
resultaat hangt af van de kunstenaar, niet het palet. Een geweldig schilder kan
van elk palet een uitstekend schilderij maken; een onervaren kunstenaar kan
een uitgebreid palet hebben met de allerbeste kleuren en nog een troebele brij

ho of d st uk v i e r : k l e u r
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produceren. Er bestaat gewoon niet zoiets als de perfecte manier om een schilderij te maken. Perfectie in een schilderij is onlosmakelijk verbonden met de
vaardigheden en de doelstellingen van de kunstenaar.
De kleurenleer en de toepassing daarvan is vaak een van de lastigste onderwerpen om onder de knie te krijgen. Ik raad mijn leerlingen aan om te beginnen
met het mengen van kleuren, zoals dat verderop in dit hoofdstuk aan de orde
komt. Wanneer je dat doorhebt, kies je één kleursysteem (of kleurenpalet), het
doet er niet toe welke. Daar oefen je mee tot je de combinaties zo goed kent

78
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dat ze je automatisch af gaan. Ik geef je straks wat tips om je op gang te helpen. Die ervaringskennis heb je nodig om je de taal van de kleur eigen te
maken, een uitgangspunt dat als referentiekader dient bij het bestuderen van
andere aspecten van dit onderwerp.

Bladzijde hiernaast: Antonio López Garcia,
Main Street, 1974–1981, olieverf op doek, 90,5
x 93,7 cm
Genuanceerde, neutrale grijstinten leveren
een ongrijpbare atmosfeer op die je vaak ziet

Voor een beginnend schilder is de overgang van monochroom werken naar een
kleurenpalet een grote stap. Bij elke les figuurschilderen valt het me weer op dat
de leerlingen het zo moeilijk vinden om dezelfde goede resultaten te behalen
als bij grisaille. Het komt regelmatig voor dat een reeds geleerde vaardigheid
merkbaar afneemt bij het verwerken van nieuwe informatie. Neem bijvoorbeeld
een peuter die snel en behendig overal heen kruipt. Wanneer hij echter gaat
lopen, gaat zijn mobiliteit soms tijdelijk achteruit. Voor elke stap die hij weet te
zetten, valt hij wel een keer om. Vaak voelt vooruitgang in het begin aan als
achteruitgang. Dat geldt ook voor de kunst; leren schilderen in kleur vraagt
dezelfde volharding en vastberadenheid als leren tekenen.

in de stad. Let op de vele kleine afwisselingen
in temperatuur en de intense kleuraccenten
uit het hele spectrum die je overal ziet.
Fotoverantwoording: copyright afbeelding © 2006
Artists Rights Society (ARS), New York/VEGAP,
Madrid

Mijn eigen frustratie staat me nog levendig bij. Niet alleen kreeg ik het niet
voor elkaar om de kleuren en vormen zo te schilderen als ik wilde, maar het
kostte me zelfs moeite om de diverse gebroken kleuren te zien die samen de
indruk gaven van licht dat op een object valt. Pas toen ik ging vertrouwen op
wat anderen me vertelden en na veel oefening zag ik de genuanceerde kleurovergangen binnen een ogenschijnlijk onmiskenbare objecteigen kleur. Net als
bij leren tekenen moet een kunstenaar van een functionele manier van kijken
overstappen op een artistieke manier van kijken. Dan is hij in staat om de
opmerkelijke wereld van de kleur te ontsluiten.

Y
YG
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G

O

N

Elementaire beginselen van kleur
Ook al waren er eerder discussies geweest over kleur, de eerste moderne kleurenleer voor kunstenaars is te vinden in de wetenschappelijke verhandelingen
van Sir Isaac Newton en zijn ontwikkeling van de kleurencirkel. De kleurencirkel vereenvoudigt de kleuren tot families of schakeringen. Hoewel de kleuren
die je dagelijks tegenkomt vaak niet echt lijken op de zeven prismaschakeringen van Newton, geeft de kleurenleer met zijn vereenvoudigde kleuren een
kunstenaar een waardevol inzicht in de werking van kleuren op zijn palet.
Kleurtheoretici hebben driedimensionale modellen uitgewerkt om de kleurruimte weer te geven, met niet alleen de schakeringen, maar ook de intensiteit
en de waardegradaties. Deze modellen zijn nuttige hulpmiddelen om een idee
te krijgen van het kleurengamma. Omdat kunstenaars echter hun verf mengen
op een plat vlak, beperk ik me hier tot de immens praktische kleurencirkel.

RO

BG

B

R

BV

RV
V

Twee tegenoverliggende kleuren (roodoranje en
blauwgroen) nemen naar binnen toe geleidelijk
af in intensiteit. Midden in de cirkel bereiken ze
hun minst verzadigde (meest neutrale) punt.

Laten we beginnen met wat elementaire informatie over kleur. Een traditionele
kleurencirkel bevat twaalf kleuren: drie primaire (rood, geel, blauw), drie secundaire (oranje, groen, violet) en zes tertiaire (roodoranje, geeloranje, geelgroen,
blauwgroen, blauwviolet, roodviolet). De buitenste ring van de kleurencirkel
vertegenwoordigt de sterkst verzadigde (meest intense) kleuren. Verf zo uit de
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Jules Bastien-Lepage, Aardappels rapen, 1879,
olieverf op doek, 180,3 x 195,6 cm, met dank
aan Art Renewal Center

tube heeft de grootste verzadiging en komt daarom langs de buitenkant van de
ring. Het middelpunt van de cirkel is de meest neutrale, minst verzadigde schakering, zoals grijs.

Kleine, intense kleuraccentjes verlevendigen
het overwegend neutrale palet. BastienLepage versterkt zijn voornaamste aandachtspunt door zowel de lichtste als de
donkerste waarden op de centrale figuur te
plaatsen.

80

Zuiver rood, geel en blauw kun je niet zelf maken (maar minder verzadigde
versies van de kleuren wel). Daarom zijn deze drie kleuren het absolute minimum dat je nodig hebt voor een reeks schakeringen. Met andere woorden, dit
zijn de ‘primaire’ bestanddelen van alle andere kleuren uit de cirkel. Door deze
primaire kleuren in verschillende verhoudingen te mengen kun je de secundaire
en tertiaire kleuren maken. De meeste kleuren in het leven en in de schilderkunst zijn echter min of meer neutraal. Neutrale tinten maak je door een kleur
te mengen met een andere kleur uit de tegenoverliggende kant van de kleurencirkel.

de e l t w e e : t i j dl o z e b e g i n s e l e n
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JULIETTE ARISTIDES is een bijzondere tekenaar en kunstenaar met een diepgaande en veelzijdige opleiding. Ze studeerde
in de Verenigde Staten aan de National Academy of Design, de Pennsylvania Academy of Fine Art en aan enkele particuliere
ateliers. Ze is intensief betrokken bij ‘the atelier movement’. Tegenwoordig is ze docent aan het Aristides Classical Atelier van de
Gage Academy in Seattle, Washington. In 2003 ontving ze de Elizabeth Greenshields Grant, een beurs voor veelbelovende
figuratieve kunstenaars. Haar werk is te zien in de John Pence Gallery in San Francisco en in de Art Renewal Center Living
Masters Gallery, www.artrenewal.com. Aristides woont in Seattle, Washington.
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De klassieke school is een rondleiding door een opleidingsatelier – met de klassiek geschoolde kunstenaar Juliette Aristides
als uw gids. Op elke bladzijde neemt Aristides het werk van de oude meesters en de beste hedendaagse realistische kunstenaars
als voorbeeld om de beginselen van het realistisch tekenen en schilderen te laten zien en uit te leggen. Stap voor stap
leidt ze haar leerlingen door het leerproces, waarbij ze hen in hun eigen tempo laat werken. De studie begint met het kopiëren
van het 19de eeuwse werk van oude meesters, waardoor de student geleidelijk groeit in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.
De klassieke school is een uniek en inspirerend handboek voor enthousiaste kunststudenten.
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