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De beste kunst laat je anders naar de wereld 

kijken, maakt een luikje open in je hersenen. 

Leonie Bos is dat gelukt. Haar poster lijkt simpel, 

maar hoe langer je kijkt, hoe knapper het beeld 

wordt. In deze illustratie draait het allemaal om 

licht, reflectie en schaduwen. Het stoelraster dat 

zichtbaar is door de tafel, de reflectie van het 

raam op de tafel, de schaduw die het raam door 

de kamer werpt. Als je daarna wegkijkt van de 

poster, ben je je plots bewust geworden van alle 

schaduwen en reflecties in je eigen omgeving. 

De manier waarop je handen een schaduw maken 

op dit clubblad, je vingers slagschaduwen werpen 

op de andere vingers, en de kleur van je hand 

zachtjes reflecteert op het witte papier. Een 

nieuwe dimensie vouwt zich open, en dat allemaal 

door een ‘simpele’ poster. Hopelijk mag je nog lang 

genieten van dit beeld, en van het lichtspel dat 

zich elke dag voor je ogen afspeelt.

Groetjes,

Clubleiding De Poster Scouts
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Fijn dat je de moeite hebt genomen 

om ons clubblad open te slaan. 

We vertellen je hier graag wat 

meer over deze nieuwe zending 

en de illustrator achter de poster, 

Leonie Bos. Geïnspireerd door 

traditionele technieken, modern 

design en architectuur, bouwt 

deze Amsterdamse kunstenares 

zorgvuldig haar illustraties op met 

texturen, schaduwen en kleuren. 

Licht en reflectie speelt een cruciale 

rol in haar werk. Des te leuker dat we 

nu eens het licht mogen werpen op 

Leonie zelf en het ontstaansverhaal 

van deze poster. 

Licht en donker

We zien een kamer. Een raam. Gordijnen. Een tafel 

en twee stoelen. Een ogenschijnlijk eenvoudig 

beeld. Maar als je beter kijkt, dan zie je zoveel meer. 

Leonie: “Je kijkt naar een compositie van reflectie 

en lichtinval, mijn favoriete ingrediënten. Ik ben 

nu zo’n twee jaar echt aan het focussen op deze 

twee factoren. Ik vind het super interessant om 

ze te tekenen, om ze net zo tastbaar en belangrijk 

te maken als de substantiële elementen in de 

compositie. Het is ook fascinerend om te merken 

hoe me dit beïnvloed in de manier waarop ik de wereld 

om me heen bekijk. Alsof ik een extra dimensie zie 

die me eerder niet opviel. Vroeger zag ik een tafel, 

nu zie ik een vlak dat het licht op de muur erachter 

reflecteert.”

Hotelkamer

De illustratie doet denken aan een smoezelige 

hotelkamer. Grappig genoeg is het beeld ontstaan 

op een plek die precies het tegenovergestelde wil 

zijn. “Ik heb de schetsen gemaakt in een peperdure 

kamer in hotel The Grand in Amsterdam, waar ik een 

week heb mogen werken als artist in residence.” 

In die hotelkamer zag ze meteen dat deze situatie 

een mooi beeld op zou leveren. Met haar markers 

maakte ze een vrij uitgebreide schets, bijna al 

de volwaardige illustratie. “De oorspronkelijke 

tekening wijkt in feite alleen af in kleur en 

perspectief van de uiteindelijke poster. En ik heb 

die Thonet stoeltjes toegevoegd, omdat ik een 

organische lijn wilde en een raster.”

Verlaten kamers

Ruimtes met moderne architectuur en design 

keren telkens terug in Leonie’s werk. En dan 

voornamelijk verlaten ruimtes. Waar komen deze 

motieven vandaan? Leonie: “Ik heb helemaal niet 

zoveel verstand van architectuur hoor. Ik ben 

er weliswaar mee opgegroeid, mijn vader was 

architect, maar ik word vooral aangetrokken door 

heldere vormen. Er zit een bepaalde functionaliteit 

en noodzaak in waarom een vorm is zoals hij is, 

dat onbetwistbare vind ik heel fascinerend. Het 

feit dat de ruimtes altijd verlaten zijn, is ontstaan 

vanuit een bewuste keuze geen mensen meer 

te willen tekenen.” Volgens Leonie heeft dat te 

maken met het feit dat mensen zoveel aandacht 

op zich vestigen, terwijl een ruimte of een setting 

voor haal vele malen interessanter is. “En in die 

settings moet er voor mij een spel zijn tussen 

licht, schaduw en reflecties. Dat is voor mij bingo. 

Ruimtes zijn in principe ondergeschikt en dienen 

alleen als aanleiding om deze elementen te kunnen 

uitbeelden.” En wat betreft de ruimtes waar de 

poster van Leonie komt te hangen. Daarvoor heeft 

ze maar één wens. “Dat het een kwart vierkante 

meter in je huis mooier maakt.” 
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Deel je ervaring!

We zijn super benieuwd naar je eerste 

reactie toen je de poster zag, waar je ‘m 

hebt opgehangen en of je nog tips en trucs 

hebt voor de volgende zending. Tag 

@deposterscouts op Instagram of Facebook of 

stuur een mailtje naar info@deposterscouts.nl.


