
5        TipsGo�d�
�

...om van je kunstwerk
een meesterwerk te

maken

Eenvoudige tips
die je helpen van 
'net-niet-kunst'

naar 
'wow!-kunst' 

te gaan!



Yes! Fijn dat je deze gratis Gouden Tips hebt gedownload, die je gaan helpen om je
zekerder te voelen bij het maken van je kunst. Je krijgt er als bonus ook nog eens
zeven oefeningen bij!

5 Gouden Tips voor jou!

Je krijgt de tips van mij, Marjolein van der Stoep. Ik ben beeldend kunstenaar,
kunstdocent en creativiteitsspecialist. Dat durf ik nu gewoon te zeggen, maar het
heeft heel lang geduurd voordat ik genoeg zelfvertrouwen had om mezelf ‘kunstenaar’
te noemen. Ik vroeg me af of ik wel een echte kunstenaar was, ook al had ik de
kunstacademie gedaan; ik voelde me zelfs een fraudeur.
 
Ik zoek al ruim 20 jaar lang naar hoe kunst ‘werkt’. Ik was heel onzeker als kunstenaar,
totdat ik merkte hoe dat kwam en hoe ik die onzekerheid kon oplossen. Dat waren
allemaal dingen die ik op de kunstacademie niet had geleerd!
 
Door mijn jarenlange onderzoek naar kunst ken ik het creatieve proces van binnen en
buiten. Mijn ontdekkingen maak ik op de Kunstacademie-online beschikbaar voor
jouw creatieve ontwikkeling. Je kunt daarmee 20 jaar intensief onderzoek overslaan,
dat heb ik al voor je gedaan!



krijg je handvatten om te bepalen of je werk ‘af’ is
kijk je op een andere manier naar je eigen werk, zodat je beter weet wat
jouw persoonlijke stijl is en wat jouw succes-criteria zijn
weet je dat er kunstenaarsmythen zijn die je maar beter niet kunt geloven,
want die maken je onzeker over je werk terwijl dat echt niet nodig is!
weet je hoe je met elk kunstwerk een stapje beter kunt worden, waardoor je
steeds tevredener over je werk bent

Waarom deze gratis Gouden Tips?
Sommige dingen zijn voor iedereen hetzelfde. Of je nou tekent, schildert, boetseert,
beeldhouwt, met textiel werkt, fotografeert, met mixed media werkt of op een andere
manier met beeldende kunst bezig bent: kunstenaars zijn allemaal onzeker. Van alle
beeldende (amateur)kunstenaars is meer dan de helft onzeker over:

Tevredenheid (Ik ben niet goed genoeg, heb geen talent, het lukt me niet)
Originaliteit (Ben ik wel origineel, uniek, authentiek, vernieuwend?)
Keuzeproblemen (Wat ga ik maken? Hoe moet ik verder? Wanneer is het af?)
Tonen van werk (Presenteren, exposeren, verkopen werk)

Dat komt zo: het maken van kunst is een creatief proces. Een bakker bakt brood; hij heeft
een recept dat hij steeds kan herhalen. Een rechter moet zich bij zijn uitspraak houden
aan de wetboeken die in de loop der tijd zijn opgesteld. Elk beroep heeft een duidelijke
manier van werken. Bij een kunstenaar is dat niet zo. Ieder kunstwerk is anders, nieuw.
Bovendien is er geen duidelijke maatstaf over wanneer een kunstwerk 'goed' is. Op een
schilder- of beeldhouwcursus leer je wel een techniek beheersen, maar over de
achterliggende principes van de beeldende taal leer je bijna niets.
 
Daar worden kunstenaars onzeker van. Gelukkig kun je met de onzekerheden je leren
omgaan. Met de juiste kennis en vaardigheden kun je een veel professioneler kunstniveau
bereiken; van kunstwerk naar meesterwerk dus! De 5 Gouden Tips helpen je daarbij.
 
Met deze 5 Gouden Tips:

Je weet het vast wel: alleen tips lezen is leuk, maar daarmee verandert je werk niet. Je
moet het gaan dóen. Daarom heb ik zeven oefeningen toegevoegd als start om de tips in
de praktijk te brengen. Elke keer dat je de tips toepast, kom je een stapje verder in je
beeldende ontwikkeling. Dat weet ik uit ervaring. Doe er je voordeel mee!



Tip 1 Ga op zoek naar wat jouw
werk bijzonder maakt

Leer je eigen ‘stem’ kennen, jouw persoonlijke stijl, inhoud en manier van werken. Je
‘hoort’ die stem als je je werk in een flow maakt, als je je helemaal verliest in het werken.

Denk na over welke vormen, structuren, details, lijnen, vegen,
opbouwen en composities je het meest aanspreken. Experimenteer
met zoveel mogelijk materialen: klei, was, steen, textiel, plastic, krijt,
verf, metaal enzovoort. Combineer materialen en technieken. Kies
daaruit de materialen en technieken die het meest bij jou passen en
gebruik die op jouw heel eigen manier, anders dan anderen.

Onderzoek waar je interesses liggen, welke onderwerpen je aan het hart gaan, waar je
warm voor loopt, welk soort afbeeldingen je uitscheurt, met welke kleuren je je omringt,
enzovoort. Leer je eigen handschrift herkennen in alles wat je maakt. Werk net zo lang
tot je je eigen stem hebt gevonden. Volg die stem dan, zodat je écht achter je werk kunt
staan en weet wanneer je tevreden bent! "Vertel je eigen verhaal en je zult interessant
zijn" (Louise Bourgeois).

Oefening 1: Varieer stijlen
Kies een onderwerp om een werkstuk van te maken. Verbeeld hetzelfde onderwerp
minimaal zes keer (liever tien of twintig keer), maar varieer bij elk werkstuk beeldende
middelen als kleurgebruik en lijnvoering, maar gebruik ook verschillende materialen.
Werk realistisch, gestileerd, schetsmatig, enzovoort. Deze oefening kan je natuurlijk ook
driedimensionaal uitvoeren.

Welk werkstuk vind je het best geslaagd?
Welk werkstuk vind je het meest bij jou passen? Hoe komt dat?
Welk materiaal of welke techniek ligt je het best?
Voel je je prettiger bij werken in kleur of in zwart-wit?



Stel je eigen succes-
criteria op

Tip 2

Houd je niet vast aan wat andere mensen ‘mooi’ of ‘goed’ vinden. Iedereen heeft
daarin nu eenmaal zijn eigen maatstaven. Stel liever je eigen succes-criteria op!

Kijk eens goed naar het werk van je collega-
kunstenaars. Welke kunstwerken bewonder je
enorm? Wat precies maakt dat je dat werk zo
bijzonder vindt? En andersom, welke kunstwerken
vind je verschrikkelijk? Waardoor komt dat? Op die
manier kun je een goed beeld krijgen wanneer jij
een kunstwerk geslaagd vindt. Met de resultaten
van deze zoektocht kun je je eigen criteria opstellen 

Neem vooral kleine stappen, verbeter jezelf steeds een beetje. Stel jezelf bij elk
nieuw werk een doel, en evalueer als het klaar is of je dat doel hebt gehaald. Zo ja:
gefeliciteerd! Zo nee: wat ga je de volgende keer anders doen om dat doel wél te
halen? Op die manier is elk werk een stap op weg naar nóg beter werk, richting jouw
eigen succes.

voor wat jij een ‘goed’ kunstwerk vindt. Die criteria kun je als streven voor je eigen
kunstwerken gebruiken. Probeer elk volgend kunstwerk een klein stapje dichterbij
deze succes-criteria te komen.

Oefening 2: Gelukt?
Neem een werk dat je goed gelukt vindt en een minder
geslaagd werk. Houd ze naast elkaar en vergelijk ze. Wat
bevalt je aan de goede en wat maakt het mindere werk
matig? Door op deze manier regelmatig naar je eigen werk
te kijken, leer je steeds meer over je eigen succes-criteria.

Oefening 3: Voorkeuren
Vraag je ook eens de volgende dingen af:

Gebruik je liever organische vormen, of neig je meer naar
geometrische vormen?
Is je werk figuratief of abstract, of ergens daar tussenin?
Maak je graag enkele stuks of werk je liever in series?



Tip 3 Bevrijd jezelf van 
creatieve onzekerheden

Het maken van kunst is voor veel kunstenaars erg spannend. Een geheimpje: de
meeste kunstenaars zijn net zo onzeker als jij. Je legt met je kunstwerken toch maar
mooi een deel van je persoonlijkheid op tafel en er zijn altijd mensen die je werk
vreemd, lelijk, saai of gek vinden. Opmerkingen over je werk kunnen als een
persoonlijke aanval voelen. Het is dus belangrijk om jezelf te oefenen in creatief
zelfvertrouwen en fouten durven maken.
 
Dit voorbeeld is meteen een van de grootste mythen over kunst: het kunstwerk zou
een directe afspiegeling van de ziel van de maker zijn. Maar dat is onzin! Een bakker
wordt toch ook niet weerspiegeld in zijn brood? Niemand denkt dat de bakker
persoonlijk mislukt is als één brood niet lekker is; hij was gewoon vergeten er zout in
te doen. Zo is het ook met kunst: een kunstenaar máákt zijn werk, hij ís het niet. Krijg
je negatief commentaar op je kunst? Luister ernaar, maar neem de kritiek niet
persoonlijk; ze hebben het over je werk, niet over jou!

Er bestaat ook een mythe dat kunstenaars moeten lijden
om een ‘doorleefd’ kunstwerk te maken. Als je als
kunstenaar niet minstens bent mishandeld of gevlucht uit
een onderdrukkend regime, kun je geen ‘echte’ kunst
maken. Ook dat is onzin. Maar dit soort mythen is heel
hardnekkig, en geef maar toe: ook jij gelooft ze! Daardoor
word je onzeker. Jij denkt misschien dat je nooit een
goede kunstenaar zal worden omdat je een heel fijn leven
hebt gehad. Professionele kunstenaars hebben vaak op
een goede manier met alle onzekerheden leren omgaan.
Dat kun jij ook leren!

Oefening 4: Bingo
Kijk eerst zelf eens kritisch naar je kunst en maak een lijstje van negatieve uitspraken
die ze erover zouden kunnen doen. Zegt iemand een punt van jouw lijstje inderdaad?
Maak er dan een spelletje van, zet een vinkje voor die uitspraak op je lijst en zeg: “Dat
had ik zelf ook al bedacht”. Punt voor jou! Als je alles hebt aangevinkt heb je bingo en
heb je ondanks het negatieve commentaar toch gewonnen!



Tip 4 Weet wanneer je 
kunstwerk af is

Er is geen vaste manier om te beoordelen of je kunstwerk af is. Dat heeft een voordeel:
je kunt zelf het besluit nemen dat het af is. Dat geeft je enorme vrijheid! Tegelijkertijd
krijg je daardoor ook een grote verantwoordelijkheid voor het succes van het
kunstwerk. Dat maakt het vaak een moeilijke beslissing. Ik geef je een paar tips om je
te helpen om te besluiten of het werk ‘af’ is of niet.
 
Spontaniteit behouden
In hoeverre wil je de spontaniteit van de eerste opzet behouden? In hoeverre wil je de
vormen tot in detail uitwerken? Ergens tussen de eerste snelle opzet en een totaal
uitgewerkt kunstwerk ligt het moment waarop je het beste kunt stoppen. Dat heeft
alles te maken met een afspraak met jezelf, daar bestaan geen regels voor. Neem dat
besluit dus van tevoren (zie ook tip 2). 
 
Beeldende middelen
Als je naar je kunstwerk kijkt, zie je heel veel dingen tegelijk: kleuren, vormen, lijnen,
richtingen, compositie, contrasten, ruimtelijkheid; alle beeldende middelen waaruit de
beeldtaal van je kunstwerk is opgebouwd. Naar elk van die beeldende middelen
afzonderlijk kun je kritisch kijken of je tevreden bent over hun bijdrage in jouw
kunstwerk. Daar zijn veel technieken voor.
 
Perfectie
Stop met zoeken naar perfectie! Er is altijd wel iets wat niet helemaal naar je zin is.
Dat is precies de reden waarom je nog een volgend kunstwerk gaat maken –
misschien kun je het dan wél voor elkaar krijgen. Leer van elk werk wat je kunt
verbeteren in het volgende werk.

Oefening 5: Afstand
Neem afstand van je werk in tijd en ruimte. In tijd: na een week kijk je weer met
frissere ogen naar je kunst, zie je beter wat je nog wilt veranderen of wat nog niet
helemaal klopt. In ruimte: zet het kunstwerk eens op grote afstand neer en kijk door
tot spleetjes geknepen ogen. Je ziet dan veel duidelijker de balans van licht en
donker in je werk. 



Tip 5 Maak zoveel mogelijk kunst

Als je werkt aan iets waar je blij van wordt, wil je alleen maar doorgaan. Hoe meer
energie je in je kunstwerken stopt, hoe meer je er ook uit zal halen. Werk, werk, werk
zoveel mogelijk! Als je niet werkt aan je kunst, zal er ook niets veranderen. Maak
daarom elke dag kunst, al is het maar een schetsje van tien minuutjes. Begin gewoon
met een snelle schets van wat je nu voor je ziet, maak een kleine collage of een 3d-
voorwerpje van een paar vierkante centimeter.
 
Vind een manier om van kunst een prioriteit in je leven te maken. Gewoon omdat je
dat graag wilt en er plezier in hebt. Hoe meer je maakt, hoe sneller je werk beter zal
worden. Leer zoveel mogelijk over het maken van kunst, zodat je weet waarmee je
bezig bent en het je steeds gemakkelijker af gaat. Never stop!
 
Vind je het moeilijk te beginnen? Doe dan eerst een korte kunst-warming-up!

Oefening 6: Vlekkerig
Maak willekeurige verfvlekken op een stukje papier, gewoon om los te komen. Breng daar
overheen decoratieve structuren aan: stippeltjes, lijnen, kronkels, kleine vlakjes. Speel met
vormen, kleuren, lijnen. Bewerk het papier eventueel verder tot een klein schilderijtje.

Oefening 7: Land Art
Ga de natuur in en neem je camera mee. Maak en fotografeer
een kleinschalig land-art project. Zoek daarvoor natuurlijke
materialen die je ter plekke veel tegenkomt en plaats ze op een
andere manier  terug, zodat je ziet dat er in de omgeving is
ingegrepen.



En? Gaven deze tips je nieuwe inzichten? Ik ben benieuwd! Of wist je dit eigenlijk al?
Dat maakt me nieuwsgierig naar de reden waarom je de ‘5 Gouden Tips’ toch hebt
gedownload. Denk daar eens over na!
 
Wat nu? Welk besluit neem je na het downloaden van deze tips? Ga je ze ook echt
toepassen? Ga je eindelijk stappen ondernemen om je kunstbeoefening verder te
ontwikkelen, zoals je het liefst wilt? En kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? Laat mij
je dan helpen.
 
Ik heb nog een gratis 6e tip voor je. Iedere sporter, muzikant of zakenvrouw neemt een
coach in de arm als ze de ambitie hebben om te groeien op hun vakgebied. Een coach
stimuleert je groei, begeleidt je naar een hoger niveau. Natuurlijk kan je ook alles in je
eentje uitzoeken, geen probleem, maar het kost je veel meer tijd en inspanning.
Overweeg dus eens te investeren in een coach!
 
Ik bied je een gratis kunstcoachsessie van 30 minuten via skype (of telefoon) aan. In
die sessie geef ik je minstens twee gouden tips om in actie te komen, zodat je precies
weet wat je kunt doen. Vraag dan een sessie aan via www.kunstacademie-online.nl.
 
Heb je nog vragen of kan ik je ergens anders mee helpen? Twijfel dan niet en neem
contact met mij op via kunstacademieonline@gmail.com, of via het contactformulier
op de website.
 
Heel veel succes en vooral veel kunstplezier!
 
Marjolein van der Stoep

Gratis kunstcoachsessie

https://www.facebook.com/boekkunstacademie/

