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Project STEAM: like Leonardo Da Vinci 
2CVA + 2CVB – Plastische Opvoeding + STEAM (Leerkracht Mevr. Coppens) 
 

Deel 1: SFUMATO like Leonardo - fotografie 

Sfumato is een Italiaans woord. De letterlijke vertaling is 'verdampt'.  
Het begrip is afkomstig uit het Latijnse ‘ex’ + ‘fumare’ en betekent ‘uit’ + ‘roken, 
dampen’. Het woord ‘sfumato’ wordt in het Italiaans gebruikt om te zeggen dat 
iets zacht of vaag is.  

Sfumato = vervagen of wazig maken 

Leonardo Da vinci paste het woord ‘sfumato’ toe in zijn schilderijen waardoor het 
een ‘techniek’ werd.  
Hij liet omtrekslijnen in zijn werk zachtjes overvloeien met de achtergrond.  
Dit zorgt voor een wazig effect, waardoor figuren en andere onderwerpen lijken 
te ‘leven’ en te bewegen.  

 

 
 

 
Sfumato door Leonardo Da Vinci (Mona Lisa) 
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Licht-donker contrast like Leonardo 
 
Een andere veel gebruikte techniek van Leonardo was het licht-donker contrast.  
 
Contrast is een ander woord voor tegenstelling. Dit contrast heeft alles te 
maken met de helderheid van verschillende kleuren.  
 
Licht-donker contrast = lichte kleuren worden feller weergegeven, terwijl de 
donkere kleuren juist veel donkerder gemaakt worden.  
 
Het duidelijkste voorbeeld van een licht-donker contrast is zwart tegenover wit. 
Maar ook heel donkerblauw tegenover heel lichtblauw is een licht-donker 
tegenstelling. Ook kan je spreken van een licht-donker contrast wanneer je twee 
verschillende kleuren gebruikt. 
Lichte kleuren trekken de aandacht, terwijl donkere kleuren verder weg lijken.  
 

   
(Details uit schilderijen van Leonardo Da Vinci) 
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Toepassen van ‘Sfumato’ en licht-donker contrast 

Opdracht:  
Digitale foto’s bewerken om te laten 
zien dat je de techniek ‘sfumato’ 
(=vervagen) en het licht-donker 
contrast begrijpt en kan toepassen.  
 

Nodige materiaal:  
• 4 digitale foto’s (van jezelf, 

landschap of gebouw, (huis)dier 
en foto naar keuze) 

• Laptop of computer met  
internetverbinding. 

• Fotobewerkingsprogramma 
 

Eigen voorbeeld met toepassing sfumato en licht-donker contrast: 

  
  

Je vind op de volgende pagina’s het stappenplan van de bewerkingen die ik bij deze foto 
heb gebruikt.  
Niet alle effecten heb ik even sterk toegepast en ik heb ook niet alle effecten van het 
programma gebruikt.  
Maar, probeer zeker zelf eens de andere bewerkingen! Dan zal je merken hoe 
gemakkelijk jij ook jouw eigen foto’s kan aanpassen en verbeteren.  
 
Let wel: aan de foto’s die je mij uiteindelijk doorstuurt voor deze 
opdracht moet ik duidelijk zien dat je sfumato (vervagen of blur) + 
licht-donker contrast begrijpt en kan toepassen 
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STAPPENPLAN 
Deel 1: Foto’s openen 

 
1. Laptop/PC opstarten + aanmelden 
2. Maak map aan op ‘bureaublad’ (Naam: Foto’s) 
3. Zoek jouw foto’s en kopieer ze naar deze map 
4. Open website: www.pixlr.com 
5. Kies de versie: ‘Try PIXLR X’ (Engelstalig)  

(deze is veel eenvoudiger is dan de standaard Nederlandstalige ‘Pixlr editor’) 
6. Open foto of ‘Open photo’  (kies 1 foto uit jouw map) 

Deel 2: Foto’s bewerken (sfumato) 
 

1. Klik links op het 3de icoontje (‘Adjust’)  
--> Bij volgende bewerkingen mag je natuurlijk zelf kiezen in hoeverre je ze gaat toepassen of 
zelfs niet. Dat is sterk afhankelijk van jouw foto en mag jij zelf bepalen. 

2. Klik op ‘LIGHT’  en  
- verschuif het bolletje bij ‘EXPOSURE’ (een beetje) naar links (foto 
wordt nu donkerder)  
- Verschuif het bolletje bij ‘HIGHLIGHT’ (een beetje) naar rechts 
(Lichte delen worden nog lichter) 

3. Klik op ‘DETAILS’ en  
- verschuif het bolletje bij ’BLUR” (een beetje) naar rechts (Foto 
vervaagt, wordt waziger) 
- verschuif het bolletje bij ’GRAIN” (een beetje) naar rechts (er onstaat 
ruis) 

4. Klik op ‘SCENE’ en 
- verschuif het bolletje bij ’VIGNETTE” naar rechts (de randen worden 
donkerder, de focus gaat meer naar het midden van de foto) 

5. Klik op OK 
 

Deel 3: Tekst toevoegen op foto 
1. Klik op het 5de icoontje (‘ADD NEW TEXT’) 
2. Links bovenaan je scherm kan je de tekst aanpassen 
3. TEKST 1: Sfumato like Leonardo  

(kies zelf de plaats (tekst verslepen), grootte (verschuif bolletje bij 
‘SIZE’), lettertype (scroll naar beneden), kleur,…)  

4. Klik op ‘OK’ 
5. Voeg een 2de tekst toe: (opnieuw 5de icoontje: Add new tekst) 
6. TEKST 2: Voornaam + Naam + KLAS (kies opnieuw zelf de plaats, 

grootte, lettertype, kleur,…)  
7. Klik OK 
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Deel 4: Foto opslaan 
1. Klik op ‘SAVE’ (rechts onderaan) 

 
2. Geef volgende naam (File name): Sfumato_foto1_Jouw Naam_klas 

(File type: JPG , Quality: HIGH) 
 

3. Klik op SAVE  
 

Deel 5: Foto naar jouw map kopiëren 
 

1. Ga naar de map ‘downloads’ (Zoek ev. in verkenner (gele map)) 
2. Kopieer de bewerkte foto  
3. Open jouw map op het bureaublad 
4. Plak de foto hierin.  

 
Deel 6: Alle foto’s versturen 

 
1. Open de website: www.wetransfer.com 
2. Kies (indien dit gevraagd wordt) de versie: FREE (up to 2GB) 
3. Klik op het plusteken (voeg bestanden toe) 
4. Selecteer alle foto’s in jouw map (bureaublad)  
5. Klik op ‘open’ 

 
6. Typ bij ‘Email naar:’ dit email adres: coppens.elke@gmail.com 

 
7. Vul daaronder jouw eigen email (of van je broer, ouders,...) in  

(Dit dient alleen om een bevestigingsmail te ontvangen. Zo kan je zien dat 
ik jouw bestanden gedownload heb) 
 

8. Typ bij ‘Bericht’: Jouw voornaam, naam + klas 
 

9. Klik op ‘VERSTUREN’ (bestanden worden verstuurd) 
 

 

Ik wens jullie alvast veel plezier en succes! 

Met vriendelijke groeten, 

Mevr. Coppens 


