
Krassen

Hoe te werken met de oliepastels - de techniek van het wissen

Oliepastel hechten beter dan  zachte pastels. Ze bevatten een grotere hoeveelheid pigment en de zacht-
heid is afhankelijk van de temperatuur. Schilderijen gemaakt door deze techniek zijn zeer bestendig en 
lichtecht ook, die vergelijkbaar is met een olieverfschilderij. De volgende praktische oefeningen kunnen 
gemakkelijk worden gedaan met onze gereedschappen en materialen door elke artiest - beginner en uitste-
kend passend binnen school -lessen of andere belangengroepen georganiseerd op scholen.

De belangrijkste instrumenten voor het werken met oliepastels zijn papieren, geschikt voorwerp voor het 
wissen en de oliepastels zelf.
De oliepastels GIOCONDA worden geleverd in sets van 12 of 24 en ze zijn niet alleen ideaal voor de 
professionele kunstenaar, maar ook voor kinderen binnen de school activiteiten. Het is geschikt voor glad 
- school-schetsblok A4, A3 en bovendien een voorwerp voor het wissen - een spijker, een mes, een naald, 
een schroevendraaier of gewoon een speciale verfkrabber.

Deze techniek moet toepassen zelfs lagen van heldere klank over het hele gebied van het tekenen en 
schilderen dan andere lagen van donkere toon. Dit soort schilderij kan later gewist worden  met behulp van 
een metalen voorwerp of de verf schraper.

Regels om te onthouden:

1. Gebruik glad papier.

2. De basislaag kan met een of meer kleuren.

3. Het is mogelijk om verschillende objecten te gebruiken voor het wissen - voor het wissen van lijnen met 
scherpe en zachte objecten, voor het wissen gebieden gebruiken breder objecten (bijvoorbeeld verf schra-
pers).

Procedure:
1. Oliepastels eerste plaats van toepassing met heldere kleuren, te beginnen met geel, oranje tot donker-
rood. (Afbeelding 1).

2. Het hele schilderij te dekken met iets donkers, het beste zou zijn zwarte oliepastel. (Afbeelding 2).

3. Start nu het wissen van de foto. Wis eerst de contouren van de objecten. (Picture 3).

4. Gebruik een  breed voorwerp voor het wissen van grotere delen van het beeld


