
Vorm



Tekening = twee dimensionaal / 2D 
Beeldhouwwerk = drie dimensionaal / 3D

Plat -  Ruimtelijk 



• Vierkant 
• Cirkel 
• Driehoek 
• Rechthoek

Platte basisvormen (2D)



Ruimtelijke basisvormen (3D)
1. Kubus 
2. Balk  
3. Bol 
4. Cilinder  
5. Piramide 
6. Kegel



Vormsoorten 
Geometrische vormen: Een geometrische 
vorm is een platte, meetkundige vorm 
zoals: vierkant, rechthoek, driehoek, cirkel 
en ellips.         
Organische vormen: Een organische vorm is 
een natuurlijke vorm. Het zijn vloeiende 
vormen. 
Expressieve vormen: Hiermee bedoelen we 
puntige, uit elkaar spattende vormen mee.
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Plat of Ruimtelijk?
1. Platte weergave (lijntekening)  
2. Platte weergave (egaal van kleur)  
3. Ruimtelijke weergave (met licht, 

donker en schaduw)  
4. Ruimtelijke weergave (met kleurverloop 

en schaduw). Afbeelding 3 en 4 mag je ook 
plastisch noemen.



Wanneer is iets plastisch?
Een weergave in plasticiteit bevat licht en 
schaduw. 
  

  

De mate van plasticiteit kan verschillen per 
tekening of schilderij.



Plastische vorm

Meer vormsoorten



Enkelvoudige en samengestelde vorm



Regelmatige en onregelmatige vorm



Open en gesloten vorm



Symmetrische en asymmetrische vorm



Vormovereenkomst 
 

Als de vormen in een kunstwerk allemaal (overwegend)dezelfde 
vorm-soort hebben dan noem je dat vormovereenkomst. 



Vormcontrast 
 
Vormen die elkaars tegenpool zijn maken 
samen een vormcontrast. 

Enkele voorbeelden zijn: 
• Hoekig – rond 
• Geometrisch – organisch 
• Symmetrisch – asymmetrisch  
• Ruimtelijk – plat 
• Grillig – strak



Contour

Dat is de omtrek(lijn) of begrenzing van 
een vorm. Een lijn kan de contour van 
een vorm aangeven. 



Silhouetten
• Een vorm die geen kleuren, lijnen, diepte of tinten 

heeft. Een silhouet is plat (egaal van kleur).  
• Alleen de omtrek (contour) van het voorwerp is 

zichtbaar.  
• Een silhouet ontstaat door tegenlicht.



Restvorm
• Restvorm 2D: de vorm die men niet tekent, maar die 

overblijft.  
• Restvorm 2D: ook wel de overgebleven ruimte tussen 

dingen. 
• Restvorm 3D: de open ruimte in een vorm of tussen 

meerdere vormen in.
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