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De achtergrond gaat naar het blauw toe. Het zwart blijft een rol
spelen, maar er moet meer eenheid in komen. Een belangrijke regel
die ik heb geleerd: eenheid in je werk verkrijg je door de kleuren van
de achtergrond in de persoon te gebruiken. Werkt altijd. De kleuren
van de persoon in de achtergrond toevoegen werkt niet, maar ik
vind het spannend om het rood/oranje van de kleding van Roy bij
zijn trompet terug te laten komen. Gewoon doen en kijken wat er
gebeurt. Als het niet werkt, kan het minder worden.

Pastelportret
Roy Hargrove
Voor dit knallende pastelportret van jazztrompettist Roy
Hargrove maakte Thea Gerritsen gebruik van een
prachtige foto van fotograaf René Keijzer. Stap voor stap
laat Thea zien hoe ze deze foto gebruikt als uitgangspunt
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en daar haar eigen inspiratie aan toevoegt.

Inderdaad, het is te heftig, de blauwen gaan het overnemen, maar
het rood/oranje blijft een rol spelen, dat maakt het in mijn ogen
levendig. Ik experimenteer nog met zwart in de achtergrond achter
zijn hoofd, maar het blauw/paars gaat het uiteindelijk winnen. Door
alle lagen is het volume van haar en hoofd verminderd, dus moet
er weer massa bij. De kledingtoetsen zijn mooi los gebleven. De
kleuren in het gezicht verzacht ik iets.
Foto: René Keijzer

Thea Gerritsen heeft altijd al een groot verlangen gehad om te schilderen. Dat verlangen liep
als een rode draad door haar leven. Zes jaar geleden kon zij dat deel van haarzelf volledig
omarmen. Zij volgde haar passie en ging in de leer bij diverse (portret)schilders.
Uiteindelijk ontdekt zij dat werken met pastelkrijt haar hartstocht is en het beste in haar naar
boven brengt. Om haar techniek op het gebied van het maken van portretten in pastel te
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ontwikkelen, nam zij deel aan workshops van Daniel Greene en Wende Caporale in de
Verenigde Staten.

Ik experimenteer nog met wat blauw/paars in de kleding, het
werd te saai. De haren, een verhaal op zich, zwart erin, kleur,
maar die dreadlocks mogen niet te veel worden getekend. Er
moet licht op het hoofd. Ook hier geldt: proberen, niet bang
zijn om ‘fouten’ te maken, dat bindt je handen. Ik neem veel
pauzes om mijn blik fris te houden. Uiteindelijk ben ik
tevreden. Het is steviger geworden dan het schilderij van
Candy Dulfer, maar ook deze reis was weer spannend en niet
van tevoren te voorspellen.

Inmiddels schildert zij op volle kracht en maakt zij portretten van kind, mens, dier en artiest.
Haar ruime ervaring in model- en portretschilderen en tekenen naar waarneming garandeert
een realistisch, goed gelijkend portret.
Voor meer informatie over exposities en het werk van Thea Gerritsen: www.theagerritsen.nl.

eindresultaat
‘Roy Hargrove’ (2008), pastel, 60 x 45 cm. n

Foto: René Keijzer
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Dit portret volgde na het portret van Candy
Dulfer (Atelier 143, p. 49), waarin ik een
snelle, losse toets van mezelf ontdekte.
Hierdoor geïnspireerd, besluit ik mezelf ‘vrij’
te laten. Ik zet een paar lijnen op, niet de
hele tekening. Wel neem ik de tijd hiervoor
en corrigeer een paar keer om de figuur
goed in het vlak te krijgen. Dan neem ik de
vrijheid om met kleurvlakken de ‘tekening’
verder te maken. Dit is niet alleen heerlijk,
maar ook heel spannend, want foute
kleurvlakken zijn minder makkelijk te
corrigeren dan dunne lijnen.
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Dit is een heerlijk stadium, er mag nog zo veel. De
kleuren liggen nog niet vast, er kunnen nog zoveel
lagen over elkaar komen en intuïtief speel ik vrij met
kleur. Wel is essentieel dat de handen en het gezicht
onmiddellijk in verhouding kloppen, dus daar
besteed ik veel aandacht aan. De kleuren wil ik niet
realistisch, maar de toonwaarden moeten wel
kloppen, anders ben je zo de gelijkenis kwijt. Ook de
afstanden in handen en gezicht bepalen of het klopt.
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Nu zoek ik uit wat ik met de achtergrond wil. Het
zwarte papier waar ik op werk, geeft al een idee,
maar verder is het spelen en kijken wat werkt. Zeker
nu er zoveel niet-realistische kleuren in de persoon
tevoorschijn komen. Het mag bont, maar te divers
betekent dat het oog van de toeschouwer geen rust
in het schilderij vindt en dat moet niet. Zoeken naar
evenwicht, zorgen dat alle onderliggende kleuren
lekker mee blijven spelen, veel afstand nemen.
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