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Voor jongeren
en volwassenen
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Het Prentenkabinet
van het Museum Plantin-Moretus
heeft een rijke verzameling oude
tekeningen en grafiek van Antwerpse
meesters van de 16de tot 18de eeuw.
Daarnaast zijn de belangrijkste Antwerpse
kunstenaars in de moderne en hedendaagse collecties tekeningen en grafiek
vertegenwoordigd.

Kijk in deze ruimte om je heen en ontdek enkele pareltjes uit onze verzameling.
Laat je inspireren en ga zelf aan de slag met dit boekje.
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iedereen

een Onderwerp

Er zijn heel veel redenen te bedenken waarom je zou
tekenen. Je vergroot je visueel bewustzijn.
Het helpt je om de wereld te bekijken met een frisse
blik. Het is een creatieve manier om informatie op te
slaan. En het is gewoon leuk.

Wat je tekent maakt helemaal niet uit, zolang als je er maar plezier aan beleeft.

kan tekenen

kiezen

Hier vind je enkele tips en enkele voorwerpen om op te oefenen.
Want daar gaat het bij tekenen om: begin er gewoon aan!

We vinden het fijn als mensen tekenen in het museum.
Hier kan je alvast de smaak te pakken krijgen.
We nodigen je uit het een keer te proberen.

Maak je geen zorgen
als je tekeningen niet perfect zijn.
zoals elke vaardigheid is tekenen iets wat
oefening vraagt maar iedereen kan het leren.
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Met een potlood
Een potlood is het bekendste tekenmateriaal.
Potloden bevatten klei en grafiet. De verhouding tussen die twee maakt ze harder of zachter.
Dat wordt aangeduid met de symbolen H (hard) en B (zacht).

De oefening die je zonet hebt gedaan toont hoe vlug
en beweeglijk een potlood wel is.
Heb je gemerkt hoe het soort lijn dat je tekent bepaald wordt
door de hardheid of de zachtheid van het potlood?
Er zijn nog andere elementen die de aard
van de getekende lijn bepalen:

Hier vind je zowel harde als zachte potloden. Probeer ze even uit.
Welk potlood geeft het donkerste effect?
Kun je het verschil in grafietgehalte voelen?
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Hoe scherp is de punt?
Hoe hard wordt er op de punt van het potlood geduwd?
Wat is het effect van de snelheid waarmee de lijn wordtgetekend?
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Hoeveel verschillende tinten en schaduwen kun je tekenen met één en hetzelfde potlood?
Hier zie je enkele voorbeelden …
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Aan de slag !
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een lijntekening
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We proberen een lijntekening te maken.
Soms wordt dit soort oefening ook ’op wandel met een lijn’ genoemd, omdat bij dit soort tekening
je potlood de hele tijd op het blad blijft en zo een ononderbroken lijn vormt.
Kies een van de objecten die op de tafel liggen. Kijk aandachtig. Neem dan een potlood en begin aan
je lijntekening. Neem rustig de tijd en vergeet vooral niet dat je potlood de hele tijd op het blad moet
blijven!

Het is de bedoeling dat je het object met zo weinig mogelijk lijnen tekent
en zo alleen de essentie op papier zet.
Terwijl je aan het tekenen bent kan je ook de volgende vragen overwegen:
- Ziet het object dat je aan het tekenen bent er tweedimensionaal of driedimensionaal uit?
- Denk je dat het mogelijk is om het object driedimensionaal te maken
door de dikte van de potloodlijn te variëren?
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schaduwen

Schaduwen is een heel populaire tekentechniek. Je krijgt lichtere en donkere plekken in je tekening
door de druk op je potlood te wijzigen en door het soort streepjes die je maakt.

Oefen kleurtoon. Teken met een potlood een hele lichte en een hele donkere schaduw.
Probeer daartussenin zoveel mogelijk andere tonen te tekenen
Kies een object waarbij je duidelijk verschillen ziet tussen licht en donker. Kijk goed naar het object.
Begin met de contouren van het object te tekenen.
Dat kan je doen door eerst een lijntekening te maken (zie eerste oefening).
Als dat gelukt is begin je te schaduwen.

Voor de eerste laag gebruik je evenwijdige lijntjes heel dicht bij elkaar voor de donkere stukken.
Probeer de lijntjes allemaal in dezelfde richting en heel regelmatig te tekenen.
Bij de tweede laag probeer je meer variatie in de verschillende schaduwen te krijgen.
Kijk met je ogen een beetje dichtgeknepen. Je zult zien dat de ene schaduw net iets donkerder is dan de andere.
Variatie in toon krijg je door bovenop de evenwijdige lijntjes van de eerste laag een tweede laag in een andere richting te tekenen.
Bij de volgende stap probeer je om de kleurtoon in de donkerste plekken nog intenser te maken met nog een laag lijntjes.
Varieer de druk op je potlood. Let goed op de vorm van de schaduwen.
Je kan op het laatst het effect van reflecterend licht toevoegen door de afbeelding subtiel te bewerken met een kneedgom.
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decoratie
16

Als artiesten schetsen verdelen ze hun schets dikwijls in verschillende stukken zodat ze
een goed beeld krijgen van wat ze precies aan het tekenen zijn. Ze vergroten dikwijls
een stukje om in detail te kunnen zien waarop ze gaan focussen.
Kies één van de objecten met decoratie op de tafel. Kijk aandachtig.

Probeer het geheel of een deel te tekenen.
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“When Pooh saw what it was, he nearly fell
down, he was so pleased.
It was a Special Pencil Case.
There were pencils in it marked “B” for Bear,
and pencils marked “HB“for Helping Bear,
and pencils marked “BB” for Brave Bear.”
A.A. Milne, Winnie the Pooh
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