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De jonge kunstenares Laura Brouwers maakt illustraties in mangastijl, 
met een sexy tintje en een vleugje Disney. Haar werk wordt door meer 
dan 1,5 miljoen Instagram-volgers (@Cyarine) over de hele wereld 
bekeken. In dit boek geeft ze een inkijkje in haar persoonlijke expeditie 
naar dit succes, waarbij ze onderweg volop tips, tricks en adviezen met 
je deelt die haar hebben geholpen. Ook vertelt ze over haar inspiratie-
bronnen en geeft ze je heel veel leuke oefeningen die je helpen bij het 
ontwikkelen en verbeteren van je eigen stijl. Go for it!
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Ik weet niet of je dit boek oppakt omdat je me kent, als Laura 
of als Cyarin, mijn artiestennaam, of omdat je gewoon nieuws-
gierig bent, maar in beide gevallen wil ik je graag bedanken. 
Omdat ik mijn gedachten als artiest vaak moet samenvatten in 
korte antwoorden, wilde ik een boek maken waarin ik alle vragen 
die me vaak worden gesteld zou kunnen beantwoorden. Dit is 
mijn persoonlijke expeditie en onderweg geef ik je alle adviezen, 
tips en trucs die mij erg geholpen hebben om te komen waar ik 
nu ben.

Professioneel doodlen
Ik ben nog in de beginfase van mijn expeditie, een ontdekkingstocht 
naar mezelf en mijn werk. Ik ben tekenaar, illustrator, designer of hoe 
je het ook wilt noemen, en ik ben per ongeluk dit werkveld ingerold. 
Mijn tekenskills heb ik mezelf aangeleerd, ik heb nooit een opleiding 
gevolgd en heb met weinig middelen zo goed mogelijk een start gemaakt 
in de wereld van het professioneel doodlen. 
Ik post veel van mijn werk online, waar ik een heleboel vrienden, 
professionele contacten en natuurlijk ook een hoop ontzettend lieve 
supporters van mijn werk heb leren kennen. Hoewel ik zelf weleens 
twijfel aan de waarde van mijn werk (net als veel andere artiesten), 
herinneren deze mensen mij er steeds aan dat mijn werk gewaardeerd 
wordt en dat de passie voor mijn concepten en alle uren achter de 
tekentafel met liefde worden ontvangen.

This is NOT a How To Draw Book…
In dit boek deel ik mijn ervaringen met je en laat ik je zien wat me 
inspireert. Je kunt de oefeningen doen die mij hebben geholpen om 
mijn stijl te ontwikkelen en leren hoe je je tekenstijl kunt blijven 
verbeteren. Een tekening is nooit helemaal af en als tekenaar ben je 
nooit uitgeleerd. Dit is dus niet een boek dat zegt hoe het moet, maar 
dat laat zien hoe het kan. Met mijn pieces en notities hoop ik je te 
inspireren en motiveren. 
Zie dit boek als een soort werkboek van mij, in de vorm van aanteke-
ningen en schetsen voor iedereen – ervaren of onervaren, character 
artist, striptekenaar, schilder van landschappen of illustrator van 
dieren… Met dit boek wil ik de trots en de geheimzinnigheid die soms 
om de wereld van artiesten heen hangt wegnemen en eerlijk mijn 
ervaringen en die van jou naast elkaar leggen. Zo ontdek je dat we 
allemaal tegen dezelfde uitdagingen en problemen aanlopen en dat 
die, of je nu professioneel tekent of niet, gewoon deel uitmaken van 
het bestaan van een artiest.

Laura 

DIT BEN IK 
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'Niets is meer 
uniek, maar 
je eigen stijl, 

die heb je 
gewoon!’
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LAIA, CYNTHIA EN CLAIRE 
Op deze pagina’s zie je portretten van vrouwen die ik mooi en 
inspirerend vind. Ze staan ergens voor en hun intrige  rende 
gezichten vertellen een verhaal. In een portret probeer ik de 
natuurlijke schoonheid te vangen van degene die ik teken. Omdat 
ik niet wil dat iemand haar (of zijn) portret onaantrekkelijk vindt, 
gebruik ik een selfie als referentie: daarop benadrukken mensen 
meestal wat ze mooi vinden aan zichzelf. 
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GROUP SELFIE 
Deze illustratie heb ik gemaakt in juni, de maand van de 
LGBT Pride. Ik wilde daar iets mee doen, met een vrolijke 
tekening met veel kleur. Ik heb mezelf uitgedaagd door 
meerdere figuren te tekenen, de interactie was een challenge.  

Andere mensen zeggen wel dat dit een tekening is die veel 
diversiteit laat zien. Het is leuk dat ze dat eruit halen, maar in 
mijn ogen zijn deze personages nog steeds behoorlijk conven-
tioneel mooi en aantrekkelijk. Wat de samenleving al divers 
vindt, is vaak nog heel normaal. Het zou nog veel diverser 
kunnen.    
 
De kleuren zijn mat en de stijl heb ik cartoony gehouden. Je 
aandacht gaat naar de gezichten, daar zitten meer details in 
dan in de achtergrond. In de stappen (zie volgende bladzijden) 
kun je zien hoe ik de tekening heb opgebouwd. Ik ben begonnen 
met het neerzetten van de compositie in lichte en donkere 
vlakken. Elke figuur moest natuurlijk kloppen en een natuur-
lijke pose aannemen. Omdat er meerdere personages op de 
illustratie staan, heb ik minder kleuren gebruikt en ervoor 
gezorgd dat die kleuren goed matchen, anders wordt het 
geheel te druk. De voorgrond heeft warmere kleuren en de 
achtergrond koelere, dit is een standaard techniek om diepte 
met kleur te creëren. Bij het renderen heb ik met een warm 
kleurenfilter een zomerse touch toegevoegd.
 
Ik maakte deze tekening nadat ik die van Forest had gemaakt 
(zie blz. 18) en voelde me bij het renderen van een tekening met 
achtergrond daardoor veel meer confident en comfortabeler. 
Ik kon beter overweg met de ruwere achtergrond en het was 
makkelijker om deze tekening af te maken, simpelweg omdat 
ik het al eerder zo had gedaan. Mezelf uitdagen brengt me zo 
verder in mijn werk.  

B E C O M I N G  A  P R O
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PROCES
Hierbij laat ik je stap voor stap 

zien hoe ik de tekening 
Group selfie heb gemaakt.
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Dank je wel!
Vooral jou als lezer wil ik graag bedanken. Als artiest ben ik niemand 
zonder de kijker. Mijn werk is een directe uiting van mijn interesses en 
observaties, vooral omdat ik iemand ben die niet makkelijk communi-
ceert. Ik voel me meer gehoord en gewaardeerd dan ik ooit deed. Het 
verhaal achter mijn tekeningen is nooit diep en voor mijzelf heeft mijn 
werk weinig waarde, die waarde mag jij als kijker er zelf aan geven.  

Dank ook aan het team waarmee ik dit boek heb kunnen maken en 
aan de mensen in mijn omgeving die mij – vaak meer als mens dan als 
artiest – ondersteunen.
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