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In Salisbury is een kleine, onafhankelijke academie gevestigd waar portret en model wordt 
getekend en geschilderd volgens de sightsize methode. Er wordt strikt naar het leven 
gewerkt, dus nooit met foto’s.

Sarum Studio is gevestigd in de Cathedral Close, naast de kathedraal van Salisbury. In de 
studio wordt iedere ochtend model getekend of geschilderd, en ’s middags portret. 
Beginnende studenten werken ’s middags niet met modellen, maar met gipsen koppen.

Er werken ongeveer 10 studenten.


Bij de sightsize methode wordt het doek direct naast het portretmodel geplaatst om een 
op een te kunnen vergelijken. De schilder loopt steeds een paar meter naar achteren om 
te kijken en loopt dan weer naar voren voor een nieuwe kwaststreek of correctie. Het 
geschilderde portret is dan precies levensgroot. Er werken maximaal 2 schilders met 
hetzelfde model, ieder aan een kant.

Het is een langzame, maar precieze methode. Het resultaat is erg levensecht zonder 
hyperrealistisch te worden. Omdat de schilder altijd vanaf een paar meter afstand naar 
het model kijkt kan je geen kleine details zien (en dus ook niet schilderen). De positie van 
ezel en model worden afgetaped op de vloer om de volgende dag dezelfde stand weer 
gemakkelijk terug te kunnen vinden.




In 2018 was ik voor het eerst in Sarum Studio, en in oktober 2021 keerde ik terug met 
hulp van het Gerbrandy Fonds. Het was heerlijk om er weer even te kunnen werken. De 
rust en prettige sfeer in de studio dragen daar zeker aan bij, net als de prachtige 
omgeving.


In de twee weken dat ik in Salisbury was, heb ik vier werken gemaakt. In de eerste week 
’s ochtends een figuurstudie in houtskool. Heel rustig opbouwen in lagen om tot een 
accuraat resultaat te komen.


In de tweede week heb ik ’s ochtends geschilderd, een zwanger model dus best 
bijzonder. Ik heb mij vooral gefocust op huidskleur en proporties.


“Expecting”, olieverf op doek 90x60cm 



’s Middags kreeg ik model Judi toegewezen voor het portret. Samen met mij schilderde 
nog 1 andere student van hetzelfde model. Je betaalt het model zelf.


Iedereen schildert 5x25 minuten met steeds pauzes van 5 minuten ertussen zodat het 
model even kan bewegen en uitrusten. Het is heel fijn om met zulke ervaren en geduldige 
modellen te werken!


Judi, olieverf op doek 90x60cm 
(levensgroot) met rechtsboven 
een schets en rechtsonder de 
opstelling 

Door deze tijd zonder afleiding met volle aandacht aan portretten te kunnen werken, weet 
ik nu ook dat ik het komende jaar weer veel mensen wil gaan schilderen. 

En intussen heeft zich ook een nieuw project aangediend: “Groots en meeslepend”, een 
samenwerkingsproject met journalist Marike Schols, waarbij zij mensen die groots en 
meeslepend leven interviewt, en ik ze portretteer. Het resultaat wordt een serie podcasts, 
artikelen en schilderijen, die samen geexposeerd worden tegen eind 2022. Ik ben heel 
dankbaar voor de kans die ik heb gekregen om mijn portrettechniek (en zelfvertrouwen) 
bij te schaven in Salisbury.


