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Introductie
Mijn naam is Laura Klijn en om
jou te helpen om te beginnen aan
je persoonlijke creatieve proces
leg ik in dit boekje het een en
het ander uit en laat ik ook zien
hoe ik op bepaalde keuzes ben
gekomen in mijn proces. In mijn
stagetijd bij Studio Xplo heb ik
voor mijn examen meegedaan aan
het project ‘procesmatig werken’.
Hierover ga ik in dit boekje het
een en het ander uitleggen en
laat ik ook zien hoe ik op bepaalde
keuzes ben gekomen in mijn
proces.

ga je eerst onderzoek doen naar
de onderwerpen van jouw idee.
Dit kan op heel veel verschillende
manieren en in dit boekje zal ik
laten zien wat mijn manier is van
procesmatig werken.

Maar eerst… wat wordt bedoeld
met proces en waarom is het zo
nuttig?
Vaak hebben mensen al een
idee in hun hoofd en willen ze
dat zo snel mogelijk uitwerken,
zonder ruimte voor eventuele
veranderingen of onderzoek. Je
kunt dan de reis niet terughalen
die de artiest gemaakt heeft
om tot dit ontwerp te komen,
en die is juist zo interessant!
Niet alleen voor jezelf, maar
ook voor je betrokkenen en
belangstellenden. In het proces
begin je niet met het idee wat in
je hoofd zit uit te werken, maar
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Onderzoek vooraf
Ik heb als inspiratiebron
een kunstenaar gekozen die
exposeerde in het Van Abbe
museum. Ik had al van tevoren
op de website gekeken naar de
museumcollectie en het werk van
Wifredo Lam sprak mij aan.
Ik heb een mindmap gemaakt met
informatie over de artiest die ik
kon vinden op internet. Zo weet ik
al een beetje wie deze persoon is
en hoe diegene werkt.

Ik ben hierna naar het Van Abbe
museum geweest en daar heb
ik zijn kunst in het echt kunnen
bekijken én kunnen voelen.

Als volgende stap ben ik begonnen
met een mood- en styleboard
te maken. Een styleboard is
een collectie van foto’s die
portretteren in welke stijl je kunt
gaan werken. In het proces kan
namelijk alles nog veranderen. In
mijn geval is de stijl waarin ik ga
werken de stijl van Wifredo Lam,
maar je kunt het ook algemener
houden door bijvoorbeeld
kubisme als uitgangspunt te
kiezen.
Daarna ging ik mijn styleboard
nóg meer onderzoeken door
er een soort ‘drawover’ van te
doen. Hierbij schrijf of teken je
de typische kenmerken op van
die stijl, zoals je op de volgende
pagina kan zien.
Daarnaast ga je in je moodboard
kiezen wat voor sfeer je project
krijgt. Dit gaat op dezelfde manier
als bij het styleboard, maar dan
met wat voor gevoel het moet
geven. Ik wilde bijvoorbeeld een
verontrustende sfeer creëren in
een indoor speeltuin (kwam in me
op), dus heb ik plaatjes opgezocht
waarvan ik dacht dat ze de sfeer
mooi portretteerden.
Ook hier heb ik een drawover van
gemaakt.
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Styleboard

Moodboard

5

Conceptfase
In de concept fase is het de
bedoeling dat je zo veel mogelijk
gaat experimenteren naar
aanleiding van jouw onderzoek.
Kijk naar je mood- en styleboard
en pak daar elementen van. Blijf
ook niet op één idee hangen. Je
eerste idee is vaak niet je beste
idee.
Voor het design van mijn
karakters ben ik in eerste instantie
begonnen met willekeurige
vlekken te maken. Dit heb ik zowel
digitaal als analoog gedaan. Het
leuke van deze oefening is dat het
altijd een verrassing is wat eruit
gaat komen!

Voor de omgeving heb ik eerst
digitaal wat schetjes gemaakt
voordat ik begon aan een
uitwerking. Daarna had ik op
papier met waterverf ook een
schets gemaakt.
In eerste instantie wilde ik alleen
digitaal werken, maar mixed media
vond ik toch leuker.

6

7

uitwerking
Na heel veel geëxperimenteerd
te hebben met materialen en
technieken, ben ik uiteindelijk tot
een compleet concept gekomen.
Ik had bedacht om de achtergrond
met waterverf uit te werken, en de
karakters digitaal.

Ook heb ik nog heel erg veel met
de schaduwen geëxperimenteerd.
Ik wilde graag een cartoony
schaduwvorm, dus heb ik met
een speciale kwast op Photoshop
allemaal streepjes gezet waar de
schaduwen zijn.
Ik was nog niet helemaal tevreden
met de lichtval in mijn project, dus
heb ik midden in de tekening een
vlak licht gemaakt voor extra sfeer.
Ook heb ik de karakters erin gezet.

Nadat ik klaar was met schilderen
van de achtergrond, besloot ik om
de tekening in Photoshop nog een
beetje te bewerken.

Hier heb ik het contrast verhoogd
en de kleuren iets warmer
gemaakt.

Na nog een een paar details toe te
voegen, zoals de gehele kleur een
klein beetje groener te maken en
een beetje rook toevoegen was ik
uiteindelijk klaar.
Het resultaat zie je op de volgende
bladzijde!
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Resultaat
Resultaat zonder rook

Resultaat met rook
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Nawoord
Ik vind het leuk om digitaal
te tekenen, maar er zijn zo
ontzettend veel mogelijkheden
om proces te laten zien, dus jouw
proces ziet er misschien heel
anders uit dan die van mij. Het
hoeft dus niet precies op deze
manier, dit is alleen hoe ik geleerd
heb om te werken volgens een
proces!
Misschien vind jij het leuk om te
fotograferen of studies te maken
met klei of karton. Alles kan. Vind
je het moeilijk om dit in je eentje
te doen? Dan zou je bij Studio Xplo
in Tilburg terecht kunnen voor
begeleiding.

Het is ook leuk om op je
proces terug te kijken, voor
jezelf en voor andere mensen.
Zij krijgen zo een kijkje in jouw
denk- en werkwijze.
Veel plezier!
Laura Klijn

Ik hoop dat ik met behulp van dit
boekje je een beetje meer inzicht
gegeven heb in de wereld van
procesmatig werken. Je proces
vastleggen helpt om minder in
je hoofd bezig te zijn met een
resultaat. Door je ideeën te
vast te leggen door middel van
brainstorms en experimenten,
kom je vaak vanzelf op nieuwe
ideeën waar je anders niet aan
gedacht had.
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