Beste leden van de Kunstkring
Mijn naam is Ad Reijntjes. Geboren op 5 januari 1949 te Rotterdam. In mijn werkzame leven
heb ik 28 jaar gewerkt in het Speciaal Onderwijs en 12 jaar bij een schoolbegeleidingsdienst.
Als kind tekende ik graag en veel. Op de kweekschool heb ik specialisatie gedaan in het
tekenen. Na mijn studie ben ik, ondanks dat men mij aanraadde naar de tekenacademie te
gaan, gaan werken in het Speciaal Onderwijs te Rotterdam-Zuid in 1972. Ook ben ik in dat jaar
getrouwd. In de loop der jaren zijn er vier kinderen geboren. Het arbeidzame leven en mijn
privé leven zijn vele jaren heel hectisch geweest. Tijdens die jaren heb ik, in mijn spaarzame
vrije tijd, altijd geschilderd. Ook heb ik bij verschillende kunstenaars privé lessen gevolgd of
cursussen. Landschappen, stillevens, portretten( van dieren, mensen, van mijzelf, boten,
huizen etc.) en abstract schilderen hebben altijd mijn interesse gehad.
Ik heb nooit een specifiek eigen stijl ontwikkeld. Het probleem, wat ik bij mijzelf ontdekte, was
dat hetzelfde schilderen op dezelfde wijze leidde tot meer van hetzelfde en saaiheid. De
uitdaging verdween. Veel schilderijen heb ik later op die gronden ook vernietigd.
Met mijn schilderijen heb ik geen enkel diep verborgen bedoeling. Ik ben een decoratieve
schilder. Ik wil er plezier aan beleven én/of het moet een uitdaging zijn. Bij het laatste ga ik als
het ware een avontuur aan. Al schilderend bewandel ik een avontuurlijk pad. Het
eindresultaat is dan vaak totaal anders dan het begin. Het gebeurt ook dat het pad onderweg
dood loopt. Dan gaat er een laag gesso overheen en begin ik helemaal opnieuw.
Ik wil u het ontstaan van één van mijn schilderijen laten zien. Tijdens het hele proces neem ik
af en toe foto’s. Aan de hand van die foto’s kijkt u mee hoe het uiteindelijke resultaat er uit
komt te zien.
Ik zou in deze maanden een keer op de soosavond bij Anneke Brussee het een en ander over
mijn werk vertellen. Door het coronavirus kan dat niet doorgaan. Op deze wijze kan ik u
wellicht op een alternatieve wijze een plezier doen.
Vriendelijke groet,
Ad Reijntjes

Het ontstaan van een schilderij.
Landschappen schilderen heeft altijd mijn belangstelling gehad. Van een landschapschilder
leerde ik hoe schilderkundig een landschap in elkaar stak. Waar leg je de horizon op je doek,
hoe belangrijk is de kleur van de lucht voor de rest van het schilderij, hoe schilder je riet,
wolken, bomen, water etc. En kies je voor fijn schilderen of voor de grove kwast. Zachte
kleuren of felle kleuren. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ontzettend veel heb ik gekeken naar
de oude meesters zoals bijvoorbeeld Ruysdael en Hobbema. Ook heb ik regelmatig buiten
geschilderd in de polder. Het direct naar de werkelijkheid schilderen geeft niet alleen heel veel
plezier maar je leert er ook heel veel van.

Als uitgangspunt neem ik zelf foto’s of pluk foto’s van het internet of uit boeken.

De foto hiernaast heb ik van internet gehaald. Een oer Hollands landschap. Dichtbij huis, in de
Krimpenerwaard zijn zulke landschappen te vinden. De motieven in het schilderij spreken mij aan.
Water, lucht, bruggetje, verre horizon en je voelt
de stilte. De foto is genomen door een fotograaf
en waarschijnlijk niet door een schilder. Het
centrale thema, het bruggetje ligt wel heel erg
braaf in het midden van de foto. Voor een
schilderij te saai.
Ik teken de voorstelling op het doek en schuif het
hele beeld wat naar links. Dan wordt de
compositie spannender. De horizon ligt ongeveer
op 2/3 van de onderkant
Als de tekening er op staat begin ik het doek in te
kleuren om zo snel mogelijk het wit van het doek
kwijt te raken. Ik had me voorgenomen om geen natuurgetrouw schilderij te maken. Bovendien wilde
ik de kleurvlakken vangen door
omlijning. Dat is een schilderkundige
truc die o.a. werd toegepast door van
Gogh. Het voordeel daarvan is dat de
kleur erdoor versterkt wordt. Op het
schilderij zijn de lijnen duidelijk
zichtbaar.
Nadat ik de opzet gemaakt had vond
ik dat de boom links wel de diagonaal
versterkte maar niet “natuurlijk”
overkwam.

Met de belijning heb ik nog geëxperimenteerd
maar de krommingen in de lucht zouden in de
lucht wel kunnen maar op het land kon ik er
niet echt mee uit de voeten. Het gaf mij geen
goed gevoel. Ik probeer wel altijd het schilderij
in het licht donker te zetten. Beter te donker
dan te licht. Hier is ook gekozen om het
kleurperspectief van achter naar voren, van
licht naar donker te laten lopen.

In deze fase ben ik gaan werken in
extreem
donkere toon. Hoe
donkerder in het begin hoe
makkelijker je het licht er in kunt
schilderen. De boom heb ik al iets
rechterop gezet maar onvoldoende
naar mijn zin.

Ook in deze fase experimenteerde ik
met het licht en donker. De lucht, de
beweging in de lucht paste meer in
de compositie dan in de vorige
opzet. Maar het contrast licht donker vond ik te hard, te kil van
kleur.

Hier ben ik weer terug gegaan naar een
minder fel licht/donker.

In deze drie fasen ben ik op zoek gegaan naar een goede compositie van de lucht. Kleur, beweging in
de lucht en licht donker vroegen de aandacht. Maar het bleef een rommeltje en lucht en land kwamen
niet in harmonie.

In onderstaand schilderij kreeg ik het gevoel dat de beweging van de lucht en het land meer gingen
harmoniëren.

In deze fase ben ik in de lucht
op zoek gegaan naar meer
beweging
in
overeenstemming met het
land. Ook in het water wilde
ik de beweging laten
harmoniëren met de lucht.
Het onderste gedeelte van
het schilderij had dus nog
veel aandacht nodig.

In deze fase van het schilderen kreeg
ik meer grip op de vormen van de
lucht, land en water. De oranje
horizon aan de rechterkant van het
schilderij contrasteert mooi met de
lucht maar ik vond ook dat het oog te
veel er naar toe trok.
De tractor heb ik weggehaald. Daardoor werd de horizon weidser. Ook heb ik het hek opnieuw
geschilderd en groter gemaakt.
Ook begonnen met het abstraheren van het riet. De belijning in de lucht accentueren de kleurvlakken
in de lucht. De belijning was aanvankelijk zwart maar heb ik kleurrijker gemaakt. De bomen bij het
tweede bruggetje staan rechter. Ook de koe is verdwenen. Naar de slacht vermoed ik.

De oranje horizon rechts van het schilderij heb ik veranderd. De twee rode bomen kwamen daardoor
beter uit. Weerspiegeling van het riet aangepakt en het “kroos” vroeg ook nog veel aandacht. Om het
oog niet uit het schildrij te laten dwalen heb ik het land zowel in de linker als de rechter hoek donkerder
gemaakt. Het riet vroeg ook om aandacht. Op welke manier doorbreek ik het massieve groen?

Ik heb er voor gekozen om
kattenstaarten in het groen te
schilderen. Aanvankelijk trokken ze
erg de aandacht en heb ik ze een
aantal keren glacerend donkerder
gemaakt.

De kattenstaarten zijn nu veel meer opgenomen binnen het groen.
Eindfase

In deze fase heb ik ook de weerspiegeling van het riet tussen het eerste en tweede bruggetje ter hand
genomen. Weerspiegeling in het water is over het algemeen donkerder.
Aanvankelijk was het land achter het hek nog verdeeld in verschillende stukken. Dat heb ik
teruggebracht naar schijnbaar één stuk land.
Ik heb rechts van het midden, vlakbij de horizon nog een boom geschilderd. De boom snijdt door de
horizon en de lucht. Overal in het schilderij komen die kaderdoorbrekingen voor. Het riet doorsnijdt
bijvoorbeeld het bruggetje, het weggetje of het land.
De hoeken van het schilderij vragen de minste aandacht. Zijn ook vrij grote vlakken. De blik wordt naar
één punt geleid.
Binnen elke kleurvlak bestaat nuance. De toon kan bijvoorbeeld blauw zijn maar binnen die toon is
variatie.
De grootte van het schilderij is 80x120
Op de volgende twee bladzijden zijn details van het schilderij weergegeven. Op zichzelf staande
schilderijen bijna. Na ongeveer vijf weken schilderen heb ik mijn naam er op gezet.
Ik hoop dat ik U een inkijkje heb gegeven hoe ik een schilderij opzet en uitwerk.
Ad Reijntjes

