
Aquareleren - praktische oefening voor het schilderen met waterverf.

Het aquarelleren heeft een heel korte geschiedenis en het begin worden gedateerd in het begin van de 
19e eeuw in Engeland, waar de Societeit  aquarelschilders werd opgericht. In die dagen werd het aqua-
relleren beschouwd als iets aanvullends, vooral handig voor het schilderij van schetsen en plannen die 
werden gebruikt als patronen voor olieverf. Turner, Cotman of De Wint behoren tot de meest beroemde 
aquarelschilders, maar nog voor hen werd aquarelschilderen toegepast door Rubens,  Dyck of Durer. 
Hedendaagse kunstenaars benadrukken dat dezw goedkope dingen niet waard zijn om te kopen vanwege 
de slechte kwaliteit. Aan de andere kant moet het financiële deel van het product noodzakelijkerwijs wor-
den beschouwd als we praten over basisscholen. Wij bieden u de volgende praktische oefeningen van de 
aquareltechniek die elke starter in staat moet zijn om te proberen met onze gereedschappen en materialen 
tijdens kunstlessen of in andere gespecialiseerde vrije tijd activiteiten georganiseerd in basisscholen.

De belangrijkste instrumenten voor het werken met aquarelverf zijn papier, penseel, water en aquarelverf of 
temperaverf. Het aquarellen met KOH-I-NOOR verf in kleine, ronde schotel zijn gemakkelijk te verdunnen 
en ideaal voor werken met kinderen op school. Tijdens het schilderen en vooral tijdens het doorspoelen van 
de zeer belangrijke functie voert het papier. Gezien de mogelijkheden in basisscholen kinderen het moeten 
doen met hun schetsboekjes. Ofschoon de producent veel verschillende penselen aanbiedt, moet penseel 
nummer 6 goed genoeg zijn voor uw schilderij. Aquarelverf wordt verdund in water dus dan zul je een gla-
zen of plastic container met wijde hals van ca. 0,5 liter en tenminste HB grafiet potlood en een doek nodig 
hebben.

Er zijn 3 basisregels te volgen tijdens het schilderen met aquarelverf.
1. Het is niet mogelijk om met een lichte tint over donkere verf te schilderen.
2. minder is soms beter dan meer
3. het is belangrijk om de witte plekken op het papier dat we willen houden af te  bakenen

Procedure:
1. Begin eerst met het tekenen van een vorm van een appel met een potlood. Met een cirkel (a) wijzen op 
de omgeving van het punt waar het licht zou vallen en teken de schaduw (b). Bevochtig de appel met wei-
nig water, behalve de cirkel die de reflectie laat zien.

2. Als het nat is, verspreid gladjes de eerste laag van vloeibare verf over het hele oppervlakte van de appel, 
behalve de cirkel weer rond en probeer de witte kleur te harmoniëren met de omgeving met een rustige 
overgang.

3. Kleur de ruimte overeenkomstig het oppervlak van de schaduw van de appel met donkere kleuren

4. Nu moet je snel en als het nat werken. Uitdrogen van de overschrijding van de kleur met de doek en 
terwijl het nat is, uitspoelen en verspreidt de kleur, zodat het de indruk van een paraplu en ronde ruimte 
zou geven.
5. Zodra het schilderij droog is, markeert de schaduwen en de kleurrijke details van de appel en de 
overcloud ruimte.


