Een schilderproces in kaart gebracht
Fotoverslag van het schilderproces van ‘De hittegolf komt eraan’ onderdeel van ‘Project Rood’:
De opmaat naar dit schilderij
Het is zomer 2020 en er is een hittegolf op komst. Tijdens de uren dat het nog uit te houden is in
mijn zolderatelier, wil ik onderzoeken wat rood kan doen als onderschildering van een
landschap. Rood wordt gezien als warme kleur, daarom past dit plan prima bij het weer.
Er zijn ongelooflijk veel soorten rood. Soms liggen ze qua kleurschakering heel dicht bij elkaar.
Ik heb vier vellen olieverfpapier met vier verschillende schakeringen rood beschilderd. Bij elke
kleur heb ik een stukje tape geplakt, met daarop het nummer van de kleur, zodat ik ze niet door
elkaar ga halen:

Dag 1
Voor dit schilderij kies ik de ondergrond van “Oudt Hollands Helder Rood (D151)” van Old
Holland Classic Oil Colours. Zonde om zo’n dure verf als ondergrond te gebruiken? Nee, zeker
niet, want deze kleur gaat dit schilderij helemaal ‘dragen’.
Als referentiefoto kies ik een zelfgemaakte foto van een zomers landschap. Deze foto is dus het
uitgangspunt/onderwerp. Ik ben vooral op zoek naar veel zomers groen, want dat contrasteert
mooi met het rood van de onderschildering. Het Drentse landschap - waar ik eerder deze zomer
doorheen heb gefietst - is heel geschikt: verschillende schakeringen groen in strakke rechte
lijnen.
Het ontgonnen land.
Waarom is dit inspirerend? Een stukje verderop ligt het Fochtelooërveen. Daar zie je hoe het
landschap was, voordat het in gebruik werd genomen. Is dat niet romantischer? Spannender?
Nee, want juist in dit op de natuur bevochten akkerland zie je de menselijke maat. De behoefte
om te (be)heersen. Het gevecht is maar tijdelijk gewonnen. Er liggen nieuwe vijanden op de
loer: milieuvervuiling, virussen, de opwarming van de aarde... de hittegolf komt er alweer aan.
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Intussen heb ik de foto uitgeprint en vier soorten groene verf uitgekozen om mee te beginnen:

De foto heb ik uitgeprint in de verhouding 3:4. Dat is ook de verhouding van het papier waarop
ik werk: 36x48cm. Een papiersoort speciaal geschikt voor olieverf. Het papier klem ik met de
bovenhoekjes op een plankje triplex vast, anders kan het niet op een ezel staan, dan zou het
moeten liggen op een tafel. Dat zou ook kunnen, maar een ezel biedt de mogelijkheid om
tussendoor afstand te nemen (letterlijk) en te kijken. Je zet steeds enkele passen vanaf je ezel
naar achteren. En dan weer terug om te schilderen.
Dit moet je eigenlijk voortdurend doen: steeds afstand nemen en kijken hoe het werk vordert.
Daarmee voorkom je dat je te dicht op je werk blijft staan en daardoor het overzicht verliest. “Je
moet meer tijd steken in het kijken dan in het schilderen,” zei een docent ooit tegen mij. Die
boodschap is gelukkig blijven hangen, want ik heb de neiging om veel te kwasten en om daarbij
zowat ín mijn schilderij te kruipen.
Overigens, het plankje kun je hergebruiken, maar het komt op den duur vol te zitten met
opgedroogde randjes verf (daar waar de verf bij vorige schilderijen over de rand van het papier
heen ging). Bovendien moet je het papier met klemmen vastzetten (speciaal plakband kan ook).
En dan heb je altijd van die irritante witte randjes. Die kun je later wel weg schilderen. Of je laat
er een passe-partout overheen vallen:
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Ik heb ervoor gekozen om de rode onderschildering eerst door-en-door droog te laten worden,
voordat ik verder werk. Daarmee voorkom ik dat de rode en groene verf zich gaan mengen tot
bruin; dat kan mooi zijn, maar dat wil ik nu niet.
Het rood beschilderde papier en de foto verdeel ik elk in negen vakjes. Die verdeling is een
hulpmiddel bij het overnemen van de compositie. Dat kun je op de print natuurlijk met potlood
doen, maar op je schilderij eigenlijk beter niet, want het risico bestaat dat je die hulplijnen blijft
zien. Een stukje oliepastelkrijt is beter. De hulplijnen die je daarmee trekt, kun je weg mengen in
je verf, of eventueel op het laatst voorzichtig wegpoetsen met een beetje terpentine:

Behalve de verftubes heb ik ook penselen, paletmessen, een afscheurpalet, een potje
terpentine en een keukenrol klaar gelegd. Met behulp van de negen vakjes op de foto en op je
gekleurde ondergrond, kun je de compositie ‘overnemen’.
Meestal neem ik de compositie van een foto niet zo precies over als nu. Meestal breng ik
meteen allerlei veranderingen aan. Vaak laat ik de foto zelfs helemaal los. Maar nu vind ik het
juist interessant om te zien wat er gebeurt als ik mezelf wat minder vrijheidsgraden gun.
Dit keer blijf ik dus bewust bij mijn schilderplan, want dat maakt het makkelijker om het proces
te registreren; en dat was óók het plan. Juist dan zie ik een paar leuke dingen. Bijvoorbeeld het
weggetje. De rechterkant daarvan loopt vrijwel loodrecht omhoog. Dat is natuurlijk best raar
voor een weggetje. Maar zo werkt het perspectief in het platte vlak. De linkerkant van het
weggetje komt vanaf de zijkant het beeld binnen en kruipt schuin omhoog steeds dichter naar
de rechterkant toe; zo ontstaat de illusie van diepte. De overige lijnen in deze compositie
werken aan die illusie mee.
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Aan de horizon komt het weggetje – het is een fietspad – uit op een pluk bomen. Relatief hoog
en donkergroen. Je ziet nog net dat het pad afbuigt naar links. OK, we kunnen doorfietsen. Het
is ook opvallend dat het weggetje bij de horizon vrijwel precies uitkomt op een kruispunt van
hulplijnen (die van de negen vakjes).
Dat werken met die hulplijnen en die negen vakjes schijnt terug te voeren te zijn op de principes
van de gulden snede. Ik heb wel wat gelezen over die gulden snede, maar het is tamelijk
technisch en ingewikkeld. In de praktijk is makkelijker: kleuren, vormen of dingen die op zo’n
kruispunt van hulplijnen staan, vragen extra aandacht. Dat is een manier van kijken die heel
diep in onze cultuur schijnt te zitten. “Het kijkt gewoon lekker,” zei een vriend van mij eens:

Voordat ik ga schilderen, let ik erop dat er geen andere schilderijen vlakbij staan te drogen,
zodat ik daar in elk geval niet op kan spetteren. Verder zorg ik altijd dat ik een beetje schone
terpentine bij de hand heb. En ik trek altijd huishoudhandschoenen aan om mijn huid te
beschermen tegen de verf. Tot slot pak ik een paar kwasten en paletmessen om mee te
beginnen. En ik druk eerst eens één kloddertje verf uit een tube; een kleur waarvan ik zeker
weet dat ik ermee wil beginnen. Dit keer is dat groene omber (‘groene schaduw’):
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Met groene omber kleur ik de donkere, schaduwrijke bomen op de horizon in. Zowel de grote
(dichterbij), als de kleintjes (verder weg). Je hebt meteen een eerste impressie van dit
coulissenlandschap. Verder geef ik met de kwast globaal aan waar de donkere lijnen en vlakjes
zitten in de compositie. Door de rode ondergrond lijkt het nu bloedheet in dit landschap.
De blauwe lucht met witte wolken die je op de foto ziet, negeer ik nog even. Vaak begin ik met
de lucht, maar nu even niet, want het rood-groen contrast heeft nu de eerste aandacht.
Tot nu toe heb ik dus alleen groene omber gebruikt. Zo uit de tube. Zonder te mengen met
andere kleuren of met terpentine. De groene omber is opaak (ondoorzichtig):

Dan voor de grotere vlakken: de zomerse kleur sapgroen. Die gaat hopelijk wat leven in de
brouwerij brengen. Ik gebruik een wat bredere, korte kwast (spalter), waar ik het rood van de
ondergrond maar matig uitgespoeld heb. Dus nu maar hopen dat de restjes rood niet
meekomen, want dan wordt het een bruine prut... Ik steek meestal meer energie in het
schoonhouden van kwasten en penselen, maar er is nu een hittegolf en mijn energie is beperkt,
dus ik moet prioriteiten stellen.
Een belangrijke praktische vraag die ik stel bij het inkleuren van vlakken: wat is de richting van je
kwast? Horizontaal? Verticaal? Diagonaal? Draaiend? Bijvoorbeeld voor gewassen zoals de maïs
hier, is een verticale richting vaak geschikt. Dat is immers de richting waarin de stengels groeien.
De vakjes waarin ik de gele bloemen wilde schilderen zijn nu een beetje verdwenen, maar die
pak ik later wel weer terug. De grote vlakken eerst doen, voordat je je op de details stort, geeft
meestal het beste resultaat:

5

Het is allemaal nogal donker, dus ik voeg nu zinnober licht groen toe. Ook met een spalter
(brede kwast). Dit is een ouwe kwast met lekker veel stugge, rommelige haren. Als ik hem tegen
de haren in strijk over het papier, krijg ik een mooie suggestie van gewas. Dit ontdek ik eigenlijk
al doende. Ik moet wel oppassen dat ik de verschillende kleuren groen die nu op het papier
zitten, niet te veel meng, want dan wordt het een groene brei en dan gaan de accenten en de
kleurverschillen verloren:

Ik denk dat ik nu moet wachten tot de boel droog is, want anders gaat het leuke gewasstructuurtje verloren. Misschien dat ik in de berm nog wel wat van de vierde kleur groen kan
toevoegen? Ik had gedacht aan goudgroen. Of zal ik Napels Geel nemen? Er zitten immers nogal
wat droge grassprieten in de berm.
Het wordt Napels geel. En ik ben nu helemaal in de ban van het tegen de haren in strijken van
de kwast:
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Wat ga ik nu met dat knalrode weggetje doen? En met die knalrode lucht? Het weggetje zou ik
natuurlijk een soort grijs kunnen maken, zoals op de foto. En de lucht blauw met witte wolken.
Maar het kan ook anders…
Ga ik nu door met verf op het doek mengen? Alaprima? Of wacht ik nu tot het droog is? Het
voordeel van wachten is dat je geen ongewenste mengkleuren krijgt. En dat je eventueel over
dingen heen kunt schilderen, waarover je niet tevreden bent.
Aangezien ik straks weg moet, wordt het besluit eigenlijk voor mij genomen: morgen verder.
Misschien is dat ook het beste voor het schilderij, maar dat zullen we nooit weten. Als ik tijd had
gehad, was ik waarschijnlijk alaprima doorgegaan. Dat is namelijk veel leuker dan stoppen.
Dag 2
Meteen de volgende dag verder. Eerst eens voorzichtig met een vinger voelen of de verf droog
is. Nee dus. Niet overal, wat ik al dacht. Maar de donkere boompartij op de horizon is wel
tamelijk droog. Dus daar zou ik de lucht omheen (en doorheen) kunnen schilderen.
Er moet wel een lichte kleur in de lucht, vind ik, want dat ondersteunt de dieptewerking van het
eerder beschreven puntsperspectief (lijnen komen samen op de horizon). Dus ik zou
bijvoorbeeld het rood kunnen mengen met wit, om roze wolkjes te maken. Haha. Maar waarom
niet? Of alleen een lichte, roze partij laag aan de horizon? Immers, de gouden standaard van het
atmosferisch perspectief is: hoe dichter bij de horizon, hoe lichter de kleur.
Dus heb ik voor de grap eens een kloddertje roze gemengd van de achtergrondkleur rood met
titaanwit. Eens zien hoe dat uitpakt… het lijkt wel aardbeienijs.
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Zal ik het gebruiken? Gewoon proberen! Met het smalle paletmes zet ik er wat roze wolken op,
laag aan de horizon. Met dit paletmes kan ik wat strakkere lijnen zetten dan met een penseel.
Dat is dus makkelijk voor die rechte stukjes horizon. Verder moet ik heel goed in de gaten
houden hoeveel verf ik op mijn paletmes zet; hoe meer verf, hoe pasteuzer (vetter) het
resultaat.
En ik moet ook kijken wáár die verf op het mes zit. Bijvoorbeeld alleen langs het randje, of over
het hele mes? Daarna is de hoek van het mes op het papier belangrijk. In essentie komt het
hierop neer: tik ik met een bijna haaks op het doek geplaatst mes, dan krijg ik randjes, of druk ik
het mes plat op het papier, dan krijg ik vlakjes. Ook de kracht waarmee ik het mes op het papier
druk, is belangrijk. Verder is de snelheid van de beweging met het mes van invloed. Evenals het
moment waarop ik het dan weer van het papier afhaal.
Alle varianten leiden tot allemaal verschillende effecten. Dat geldt natuurlijk ook voor het
werken met een penseel of een spalter (brede kwast). Het is een kwestie van experimenteren
en de gewenste effecten eruit pikken. Die moet je dan onthouden en proberen te herhalen in
een volgend schilderij. Dit is een altijd doorgaand proces: gebruik eerdere ontdekkingen en doe
nieuwe experimenten. Zo houd je het levendig.
Als ik in plaats van rood met wit, nu blauw met wit had gekozen voor de lucht, was het effect
waarschijnlijk wat kinderlijker geweest. Waar niks mis mee is. Of misschien was het effect dan
meer ‘zonsondergang’ geweest, ten gevolge van het onderliggend en tussendoor piepend rood.
Ook leuk. Maar ik kies er nu voor om de rode achtergrond zoveel mogelijk te gebruiken als
samenbindend element in het gehele schilderij. Daarom ga ik nu niet voor blauw, maar voor een
mix van rood en wit:
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Ik geef het silhouet van de boompjes iets scherper aan door met een kwastje roze ‘doorkijkjes’
aan te geven in de massieve bomenpartij. Hier moet je voorzichtig mee zijn, want het is leuk om
zo te ‘pielen’ en juist daarom doe je al gauw te veel:

Dan zie ik ineens dat er helemaal rechts per ongeluk wat groen in de lucht terecht is gekomen.
Dat krijg je ervan, als je niet wacht tot je eerste laag door en door droog is.
Maar het ongelukje is goed bruikbaar. Het is eigenlijk een hint om wat meer diepte, schaduw
en/of regenwolkjes in de lucht te brengen. Een ‘happy little accident’, zoals Bob Ross zou
zeggen.
Bovendien heb ik bij mijn schildercursussen in Italië geleerd dat je een kleurelement van het
landschap moet laten terugkomen in de lucht. Dat geeft het schilderij meer eenheid. Die
eenheid zocht ik al via het rood, maar die kan ik nu dus verder realiseren via het groen.
Maar ondertussen begint dat knalrode weggetje me te irriteren. Dus eerst het rood van het
weggetje een beetje dempen met een mengsel van het Napels geel dat ik voor de berm had
gebruikt en het ‘aardbeienijs’ dat ik voor de lucht had gemengd:
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Daarna heb ik een beetje meer roze in de lucht gedaan en er wat sapgroen aan toegevoegd.
Daarvoor heb ik de restjes verf van gisteren gebruikt. Die lagen op het palet te drogen en waren
nog net aan bruikbaar. Als de verf half droog wordt op je palet, ben je te laat (tenzij je daar
bewust op wacht natuurlijk):

Het wordt nu moeilijk om dit verslag vol te houden. Dit proces van steeds een stapje zetten en
dat dan fotograferen en meteen ook beschrijven wat ik doe, begint me in de weg te zitten. Ik wil
nu wel eens rustig doorwerken. Dat wil zeggen: kijken wat er in me opkomt; wat zich aandient
om mee door te werken, zonder dat ik telkens een foto moet maken en een stukje tekst moet
schrijven om alle stappen te registreren. Maar ja, dat had ik nu eenmaal met mezelf
afgesproken.
Het punt is dat ik soms het gevoel heb dat het registreren de spontaniteit belemmert.
Anderzijds dwingt het me om steeds even afstand te nemen. Dat kan ook z’n voordelen hebben.
Dus ik houd me maar weer aan mijn plan en ik registreer weer een kleine volgende stap,
namelijk de lucht die ik langs de randen van het papier verder heb uitgewerkt:
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De groene omber mengt zich op het papier vanzelf met de roze lucht tot een soort
grijsgroenblauwachtig. Daar ben ik heel tevreden over. Zelfs kleine, verafgelegen boompjes
worden er iets beter van, omdat ze een beetje waziger worden.
Ook de akker bewerk ik door nog een rondje groene omber toe te voegen. En dan weer weg te
krassen, zodat het rood gedeeltelijk terugkomt en/of de opgedroogde andere kleuren weer
gedeeltelijk tevoorschijn komen:

Nu vind ik het toch weer te donker, dus opnieuw verder met het heldere zinnober lichtgroen.
Een lichte kleur groen die in mooi contrast staat tot de donkergroene omber. De slordige
structuur ontstaat door kloddertjes verf op het paletmes te nemen en daarmee ritmisch op het
papier te tikken. De richting van het paletmes is daarbij tamelijk essentieel. Hier heb ik de rand
van het mes bewust soms horizontaal en soms diagonaal gehouden, zodat er meteen ook lijnen
in die richtingen ontstaan.
Het schilderij is nu op hoofdlijnen neergezet. Je kunt er nu alle kanten mee op: zo laten, verder
werken, totaal wegpoetsen, wat dan ook. Dit is vaak de fase van de ontevredenheid: is dit het
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nou?! Anderzijds, dit is soms ook het moment waarop ik zie dat het ‘klopt’; dat er een soort
inspiratie heeft meegewerkt vanaf het begin:

Het fietspad is een tractorspoor geworden. Geschilderd met restjes verf die nog op het palet
zaten. Plus een klein beetje goudgroen, maar dat zie je eigenlijk niet zo goed. De sporen van de
trekker zijn met groene omber geschilderd. Deze kleur heeft een samenbindende functie
gekregen, naast het rood. Hij contrasteert bovendien mooi met het rood. En geeft een
schaduwgevoel; hij heet niet voor niets (groene) omber:

Nu twijfel ik of ik die gele bloempjes nog langs de akkerrand ga zetten. Ze zullen wel veel
aandacht vragen. Ik was van plan om ze in cadmiumgeel te schilderen, maar dat is wel een erg
krachtige kleur. Ik kan het cadmiumgeel wel een beetje ‘dempen’ door het te mengen met wit
of goudgroen of Napels geel, zodat het wat meer opgaat in het palet.
Nu komen er allerlei ideetjes in mijn hoofd, die me afleiden van het oorspronkelijk plan. Zoals
het idee om er klaproosjes van maken, met het rood dat al overal onder zit. (Bob Ross zou mij
zeker aanmoedigen: “This is your world. You’re the creator.”) Maar mijn bezwaar is dat
klaprozen volgens mij niet langs maisvelden bloeien. Wel langs graanvelden. Nu zou dit best een
12

graanveld kunnen zijn, maar daarvoor is het wel erg groen. En tegelijk staat het al hoog. Dus dat
zou niet zo overtuigend zijn. En ook klaproosjes zouden veel aandacht vragen in dit geheel.
Misschien te veel?
Uiteindelijk heb ik toch maar die gele bloempjes erin gezet met cadmiumgeel, zoals ik van plan
was. Ik heb ze heel licht aangezet met het paletmes. En daarna nog gedeeltelijk weg gekrast en
weg gemengd in het geheel. Dat is makkelijk als je alaprima werkt (dwz: direct in de natte verf):

Dag 3
Om het droogproces een kans te geven, heb ik een dag overgeslagen. Dus je zou ook kunnen
zeggen dat het dag 4 is. Inmiddels is de verf tamelijk droog. Dat komt ook door het warme,
droge weer.
Ik ben nog niet tevreden over de maisvelden. Die hoeven niet in detail op echte maisvelden te
lijken, maar ze moeten wat strakkere horizontale lijnen krijgen... Maar ook weer niet té strak.
Ik pak wat sapgroen en zet het op de rand van een paletmes. Daarmee stempel ik horizontale
lijnen op het veld. Daarna schraap ik die met een schoon paletmes weer weg, in enkele snelle
halen. Het lichte groen moet namelijk wel zichtbaar blijven. En er blijft zodoende toch iets zitten
van het zojuist aangebrachte sapgroen.
Er zitten overigens ook al wat veegjes sapgroen in de lucht. Dus voor de eenheid van aarde en
lucht in het schilderijtje, is wat extra sapgroen op het gewas ook functioneel.
Daarna hetzelfde procedé met zinnober groen... Enzovoort totdat ik tevreden ben. Dit
schilderen en schrapen is bij mij vaker onderdeel van een schilderproces. Ik noem het ‘heen en
weer schilderen’:
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Is het schilderij klaar?
Ik weet het nog niet. De beoogde eigen sfeer zit er nu wel zo’n beetje in. Die sfeer heb ik hier
vooral via kleurgebruik gecreëerd. Immers, de compositie van de referentiefoto heb ik steeds
behouden; die komt dus niet van mij, maar van de foto. Die foto heb ik weliswaar zelf gemaakt,
maar het fotograferen is hier alleen functioneel gebruikt.
De ‘eigenheid’ van het schilderij komt dus vooral naar voren via het kleurgebruik. En ook via de
techniek van het opbrengen van de verf.
Met rood als dragende kleur blijft dit schilderij de sfeer uit stralen van een warme dag. Maar het
is hier in dit landschap niet altijd zo warm, dat kun je wel zien aan het groene gewas. Kortom:
een hittegolf in Nederland:

Toch nog even terug naar die referentiefoto van het Drentse landschap. Daarop zie je dus een
fietspad, gemaakt van een soort asfaltplaten of betonplaten. Ik herinner me dat ik eroverheen
fietste.
Op het schilderij heb ik er een oude tractorweg van proberen te maken. Waarom eigenlijk? Ik
wilde toch zo graag die strakke lijnen van het ontgonnen land?!
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Ik vind het tractorspoor dus toch niet zo’n succes. De kleur is ook niet helemaal goed. Maar die
betonplaten naschilderen lijkt me ook geen goed idee. Dus wat te doen?
Na een tijdje kijken en mogelijkheden overwegen, heb ik toch maar een grijzig verfmengsel
gemaakt van de kleuren die ik al op mijn palet had zitten. Het is een kleur geworden die in de
buurt komt van de meest grijzige partijen in de lucht. Daarmee heb ik het weggetje
overgeschilderd met paletmes, beetje grof, zodat de onderlaag er hier en daar nog doorheen
piept. Het lijkt nu op verouderd en verzakt asfalt. Eens kijken of ik hierover uiteindelijk wél
tevreden ben:

Is het schilderij nu wél klaar?
En dan komt dus weer die vraag: is het schilderij klaar? Dat is eigenlijk een van de moeilijkste
vragen van het hele schilderproces. Het antwoord is een kwestie van waarneming, gevoel en
persoonlijke smaak.
Een stoorzender bij het geven van het antwoord is dat er vrijwel altijd iets is waarover je niet
tevreden bent. Dus die stoorzender roept: doorgaan! Als je daarnaar luistert zie je meteen veel
meer dingen die misschien niet echt mislukt zijn, maar die best ook anders zouden kunnen.
Maar doorgaan is risicovol, want je kunt het alsnog verpesten, of tenminste gedeeltelijk
verpesten, of het schilderproces gaat ineens een kant op die je niet wilde.
Soms krijg ik de ingeving ‘nú stoppen!’, maar vaak genoeg drentelt het werkproces langzaam
naar een eindpunt toe. Dan gaat de afrondende fase heel geleidelijk. Bovendien ben ik vaak ook
heel tevreden ben met een wat langer doorwerkt schilderij. En ook het tegenovergestelde is
mogelijk: een ‘onaf’ schilderij. Het is maar waarnaar je op zoek bent.
Met het werken aan dit schilderij ben ik op het goede moment gestopt, vind ik. Er is een balans
ontstaan tussen vorm, kleur en sfeer. Of je die waardeert, is een kwestie van smaak. Tijdens een
expositie bleek dat sommige liefhebbers van mijn werk er niks aan vonden. Anderen vonden het
juist een fijn schilderijtje. En één van hen heeft het gekocht.
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Dit schilderij is dus anders ontstaan dan andere schilderijen, juist omdat ik elke stap van het
maakproces heb gedocumenteerd. De gebruikte technieken zijn geen uitputtende opsomming
van hoe ik werk, maar ze zijn wel representatief.
Misschien dat dit verslag maar voor weinig mensen interessant is, maar dat geeft niet, want
voor mezelf was het heel nuttig om eens de discipline op te brengen om een schilderproces stap
voor stap te documenteren. Sindsdien maak ik meer foto’s van tussenstadia in het
schilderproces. Dat vind ik heel leerzaam en behulpzaam.
Kortom: dit werk is bewust stapsgewijs aangepakt. En nu voelt het goed om te stoppen. Meer is
niet nodig. Paraafje eronder. Klaar:

De titel die ik dit schilderij heb meegegeven is: ‘De hittegolf komt eraan’.
Bij de koper thuis is het omgedoopt tot ‘Road to nowhere’. Mooie titel! Zo gaat een schilderij
een volgend leven leiden op een nieuw adres.
Het werk werd gemaakt in de periode augustus - september 2020
Het werd verkocht op 26 oktober 2020.
Anet Verdonk

Hierna nog enkele foto’s:
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Hier ligt het werk te drogen, samen met een ander werk (ook verkocht) uit de rode serie:

Enkele details:

Het gesigneerde schilderij:
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