
Om licht en schaduw goed te kunnen tekenen moet je de basis begrijpen van licht en schaduw. In principe
bestaan alle elementen die je kunt tekenen uit een aantal basisvormen:
Van bovenaf gezien zijn dit de volgende vormen:
Vierkant, cirkel of ovaal, rechthoek en driehoek.

Als je deze vormen in 3d zou zien worden dit respectievelijk een kubus, cilinder of bol, balk of kegel.
Als je deze basisvormen kunt tekenen en begrijpt hoe het licht erop valt en waar de schaduw is, kun je dit
toepassen in je tekeningen.
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Door in je tekening licht en schaduw aan te brengen creëer je diepte en zorg je voor een plattegrond die
meer beleving heeft en klopt. Waar licht is, is ook schaduw. En daarmee krijg je een paar effecten die
toepasbaar zijn op alle vormen.

Lichtspot:
Er is een lichtspot, dit is het lichtste gedeelte van het object.
Kernschaduw: 
Dit is het donkerste gedeelte van de schaduw, daar waar geen licht komt.
Halfschaduw:
Het halfdonkere gedeelte van de schaduw, die tussen de kernschaduw en het licht.
Slagschaduw:
Schaduw die het object maakt op zijn omgeving, bijvoorbeeld op de vloer of op de tafel.
Reflectie:
Lichtgedeelte dat reflecteert.
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Tessaas tip!

Opdracht 7

Zoek minimaal 3 interieurfoto's en kopieer deze in de app.
Je mag natuurlijk ook je eigen kamer gebruiken of een project waarmee je bezig bent. 
Of het onderstaande voorbeeld gebruiken van de les.
Teken op een nieuwe laag de schaduw, kernschaduw, slagschaduw en reflectie.

Onderzoek waar deze in de foto’s aanwezig zijn.

Foto van Pinterest, woonkamer van @Huizedop

OPDRACHT 7 
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Kijk door je oogharen (wimpers) heen, de aanwezige kleuren vervagen dan een
beetje en je ziet duidelijker het contrast tussen licht en donker.
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