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Talle biblioteke is bevoorreg om uiters 
talentvolle ‘kunstenaars’ (ontluikend of 
agter die skerms) in diens te hê.  Vir die 
waaghalsiges onder hulle is hier ’n uitda-
ging om ’n muurskildery aan te pak.

Beplanning voordat daar met werk 
aan ’n muurskildery begin word, 
is baie belangrik.  Hierop volg die 

keuse van ’n tema.  Die tema moet inpas by 
die beskikbare ruimte, byvoorbeeld, groot 
figure sal nie inpas in ’n klein spasie of klein 
figure in ’n groot spasie nie.  Dit is belangrik 
om vas te stel wie jou besoekers aan die 
spesifieke muurskildery gaan wees, want die 
‘gehoor’ beïnvloed beslis die keuse van die 
prent/onderwerp.  Dink, byvoorbeeld, aan ’n 
konserwatiewe teenoor ’n meer moderne 
omgewing.

Teken die uitleg van die finale prent in 
kleur op ’n A4- of A3-grootte vel papier 
sodat dit kan dien as ’n verwysing en voor-
legging aan die boukomitee (argitek, bouer, 
bibliotekaris, ensovoorts).  So ’n voorlegging 
moet gepaard gaan met ’n kwotasie waarop 
alle uitgawes aangedui word en, baie belang-
rik, die voltooiingsdatum van die projek.

’n Muurskildery moet ’n eenheid vorm en 
nie ’n klomp losstaande prentjies wees nie.  
Gebruik die hele oppervlak van die muur 
as skilderdoek.  Waak teen die gebruik van 
té fyn detail wat op ’n afstand verdwyn.  ’n 
Randafwerking is baie belangrik en opsies 
soos ’n fisiese raam of ’n geverfde een 
wat oorvloei op die res van die muur kan 
oorweeg word.

As dit kom by die kleure van die skildery 
moet die dekor, byvoorbeeld, die vloer-, 
muur-, dak- en vensterbedekking in ag ge-
neem word.  Indien die dekor se kleurskema 
gaan bots met die tema s’n, sal ’n raam 
van hout, metaal, tou, ensovoorts, ’n goeie 
skeiding bied.

Voorbereiding
Voorbereiding van die muur is belangrik.  
Alle krake moet geseël wees.  ’n Goeie 
onderlaag is ’n vereiste op ’n rou muur of ’n 
klaar geverfde muur om die lewensduur van 
die muurskildery te verleng en om te keer 
dat die verf deurbloei.

Om die finale ontwerp op die muur te 
kry, word ’n duidelike skets daarvan op ’n 
transparant vanaf die voorlegging nagetrek.

Projekteer die prent teen die muur en 
trek dit na met houtskool wat makliker afvee 
as potlood.  Let op verhoudings en posisies 
of plasing van die tekening sodat dit ooreen-
stem met die voorlegging.  ’n Goeie wenk 
is om die prent en die muur in kwadrante 
op te deel sodat die plasing van die prent 
presies is.  Wanneer dit gedoen is, ’kyk finaal’ 
voordat verfwerk begin.

Verfwerk kan ekonomies wees as dit 
van tinte gemeng word.  Gebruik ’n goeie, 
wasbare, binnehuise waterbasisverf soos, 
byvoorbeeld, Double Velvet.  Die gebruik van 
’n waterbasisverf is verkieslik bo ’n olieba-
sisverf, want die skoonmaak van gereedskap 
is maklik, asook die opvee van druppels en 
die korrigeer van foute.  Met 
die verf van ’n olieverfskildery 
word terpentyn gebruik wat ’n 
reuk laat.  Met ’n waterbasisverf 
blink dit ook nie, gevolglik is die 
prent meer sigbaar.  

Let ook op beligting.  Helder ligte is 
voortdurend in die biblioteek aangeskakel.  
Double Velvet word vinnig droog en is 
duursaam en wasbaar, veral waar kinder-
handjies soms wil voel aan die prent.  As dit 
by verftegniek kom, kan bekostigbare, plat 
‘craft’ kwaste, wat in stelle van 12 beskikbaar 
is, gebruik word.

Tegniek
Begin met die agtergrondtonele wat die 
verste is, byvoorbeeld, die lug, wolke, berge, 
ensovoorts.  Maak genoeg verf aan vir die 
oppervlak wat bedek moet word om ’n 
eenheid van kleur te verseker.  Begin by die 
hoogste punt van die prent, dit wil sê, van 
dak na grond.  Wanneer groot areas geverf 
word, kan ’n kwas/lap/spons gebruik word 
om die verf aan te wend.  Groot areas werk 
net beter met ’n growwe afwerking.  Sodra 
die agtergrond droog is, word die volgende 
area/voorwerp geverf wat op die agtergrond 
pas, byvoorbeeld, ’n boom of ’n bult wat ‘op’ 
die lug is.  Werk altyd van agter na voor.

Sodra die agtergrond voltooi is, word 
die voorgrond gedoen en heel laaste die 
karakters.  Die karakters se afwerking en 
detail moet deeglik gedoen word.  Onthou 
die gebruik van skaduwees in die skildery 
om ’n gevoel van diepte te gee - dit speel 
’n belangrike rol om ‘lewe’ te gee aan jou 
karakters.  Laastens moet die kunstenaar die 
prent teken en dateer.

Hou in gedagte dat ‘n professionele kun-
stenaar ernstige koste-implikasies sal inhou in 
terme van die bekendheid van die kunste-
naar, die hoeveelheid verf, tyd, ensovoorts.  ’n 
Groot prent van sewe by twee meter kan 
duisende rande kos.  Onthou, jy betaal vir 
die kunstenaar se vernuf en jarelange plesier 
wat die publiek gaan hê van die skildery.
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rondom ’n muurskildery

Links:  Die muurskildery beslaan die muurop-
pervlaktes reg rondom die Kinderafdeling van 
Barrydale Biblioteek en vorm ‘n eenheid

Bo:  Die deuropening is in ag geneem by die 
ontwerp van die muurskildery
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