Atelier Bannink&CO 2020

Inleiding
Veel mensen tekenen met hun linkerhersenhelft*. Je tekent dan niet zo zeer wat je ziet,
maar wat je denkt dat je ziet. Het verstand heeft dan de overhand.
De oefeningen (2) in deze opdracht trainen je rechterhersenhelft.
Het werkt als volgt:
Door een voorbeeld ondersteboven te draaien en op die manier na te tekenen, moet je
anders kijken. Je kunt niet meer vertrouwen op wat je kent (dit is een hand, dit is een neus,
enz.) of wat je denkt dat je ziet.
Deze manier van tekenen komt uit het boek van Betty Edwards** .
Haar oefeningen helpen je over te schakelen naar je creatieve rechterhersenhelft.
* De hersenhelften: De rechterhersenhelft is de zetel van de intuïtie, ruimtelijk inzicht,
verbeelding en creativiteit. In de meestal dominerende linkerhersenhelft bevinden zich o.a.
(zelf) kritiek, tijdsbesef, taal, logica en analytische vermogens die vaak een remmende
werking hebben op de ontwikkeling van de creativiteit.
** Betty Edwards (geboren in 1926, California), leraar Beeldende Kunst en schrijver.
Beroemd door haar boek: ‘Drawing on the Right Side of the Brain’.
Op YouTube vind je een interessant interview met Betty Edwards: ‘ Why Art Matters: An
Interview with Betty Edwards’.
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Opdracht I

Picasso

Teken een lijntekening op zijn kop!
Print de tekening (blz. 3) van Picasso uit. Zorg dat je de tekening gedraaid houdt (als je dat
niet doet, gaat de oefening voor een groot deel verloren).
Teken hem omgekeerd na en draai het resultaat pas om als je helemaal klaar bent.
Deze opdracht vraagt het uiterste van je concentratie. Neem er ruim de tijd voor en zorg
dat je ongestoord kunt werken.
Materiaal: potlood
Formaat: als het voorbeeld

Opdracht II

Michael Angelo

Teken een plastische tekening op zijn kop!
Doe hetzelfde als in opdracht I met de tekening van Michael Angelo (blz. 4).
Deze opdracht vraagt het uiterste van je concentratie. Neem er ruim de tijd voor en zorg
dat je ongestoord kunt werken.
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