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Inleiding
Tekenen definitie:
Afbeelden, voorstellen, weergeven, het zijn de klassieke aanwijzingen.
Het tekenen is een denken. Plinius de Oude, in 32 na Chr. omgekomen bij de
uitbarsting van de Vesuvius, schrijft in zijn Historia Naturalis, over een tijdgenoot
schilder: “als hij tekent zie je zijn denken”. Het tekenen is een denken! En als denken is het een wijze van bestaan, in de wereld zijn. En als bestaan is het een wijze
van omgaan met de materie, hoe die materie zich ook stelt, en als omgaan is het een
wijze van intiem zijn met de materie, er intreden, er zich aan overgeven, haar wetten ondergaan, haar bevrijden uit haar eigen wetten... Intiem zijn met iets.. wat is
dat eigenlijk? Heel eenvoudig: één worden met het andere, de andere, de materie,
de dingen, het licht, de woorden, met zichzelf! Eén worden met wat anderen denken,
het scheppen, het eigen “zijn” toevoegen aan het andere. Het is het uittreden uit de
noodzakelijke dagelijksheid om in te treden tot de materie. Het klinkt gewichtig, dat
is het ook, het tekenen als denken, als bestaan, maar het is dat alles in het licht van
het andere uiterste dan Alechinsky zo schitterend zegt in “De andere hand”: tekening,
gemaakt onder invloed van een kopje thee.
Laten we nu even die intimiteit van het tekenen, die tekenaar, die tekenende hand
stellen tegenover het vluchtige waarmede wij de dingen beroeren, aanraken, omgaan
met. Het cola blikje: hops en weg. het landschap voor de autoruit: hops en weg. Het
liefdesvluggertje: hops en weg. Het hamburgertje: hops en weg. De schandaaltjes:
hops en weg en terug. Maar met het tekenen ontstaat de traagheid van het oneindige
niets van het witte blad, de langzaamheid van de haast perfiede eenvoud van de
middelen, de dwingende directheid van de lijn die uit de hand in het bestaan treedt
om te blijven.
Prof. John Baert

6

Beknopte geschiedenis van KoMASK
- De KoMASK of Koninklijke Maatschappij ter Aanmoediging der Schone Kunsten, te
Antwerpen is de oudste mecenasvereniging van Antwerpen, gesticht in 1788 om, bij
de aankomende stormen van afschaffing van de Sint-Lucasgilde en Franse revolutie,
samen met gouverneur, burgemeester, bisschop en notabelen rond de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten schild te vormen.
- Zij bracht de Rubensschilderijen, geroofd tijdens de Franse Revolutie, na 1815 terug.
Dat betekende niets minder dan de stichting van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten aan de Mutsaardstraat, zodat Koninklijke Academie en Koninklijk Museum
elkaar aanvulden in de gebouwen van het voormalig Minderbroedersklooster.
- Zij ligt aan de basis van de oprichting van de Rome-prijs, met reisbeurs voor Italië.
- Zij richtte de driejaarlijkse Salons van Antwerpen in, om de hedendaagse kunst tentoon te stellen en bouwde zelf daarom de lange zaal aan de Venusstraat om de
moderne kunst bij het Museum te doen aansluiten.
- Dankzij de KoMASK werden op haar tentoonstellingen de eerste moderne werken
voor het Museum aangekocht : Rodin Bourgeois de Calais, Ensor De Oestereetster,
Henri de Braeckeleer Het Loodshuis enzomeer.
- Haar befaamde reeks koperetsen naar oude en moderne meesters ligt aan de basis
van onze 19de eeuwse graveerkunst te Antwerpen.
- KoMASK is omgevormd tot vereniging zonder winstoogmerk op 2 april 1937.
- In 1976 bracht zij overzicht van haar werking door de overzichtstentoonstelling
Schone Kunsten te Antwerpen 1788–1976.
- In 1994 werd de ‘Tekenkunst Wedstrijd Theo van Looij’ gesticht. KoMASK organiseerde deze in 1998 in de Wintertuin van de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten. Hij werd in 2004 voor de tweede maal ingericht. De stijl waarmede deze
Tekenkunst Wedstrijd Theo van Looij werd omgeven getuigt van verjongde dynamiek.

Het bestuur past nu de statuten als vzw van 2 april 1937 aan de 21ste eeuw aan, door
de volgende moderne doelstellingen:
- kunst, kunstonderwijs en kunstinitiatie in de intellectuele belangstelling brengen en
jonge levende kunst aanmoedigen.
- dienstverlenend zijn bij het opwaarderen van kwalitatieve prestaties binnen de
plastische kunsten.
- de maatschappelijke relevantie van kunstonderwijs uitdragen.
- regionale en transnationale communicatie inzake kunst stimuleren via culturele
netwerken en partnerschappen.
De vereniging verwezenlijkt dit doel door:
- Culturele activiteiten zoals artistieke wedstrijden organiseren.
- Tentoonstellingen, concerten of theatervoorstellingen organiseren of helpen inrichten;
- Voordrachten en seminaries inrichten over alle mogelijke vormen van kunst en kunstgebeuren;
Deze opsomming is louter aanduidend.
Het welslagen van de tekenwedstrijd “Het Menselijk Figuur” KoMASK 2012 is een uiting
van deze moderne aanpak. Dit is een uitdaging voor de toekomst.
- Prof. Dr. Guido Persoons, voorzitter -

Auguste Rodin
“Bourgeois de Calais, Jacques de Wissant”
(aankoop KoMASK)

Rik Wouters
“Het zotte geweld”
(aankoop KoMASK)
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Verslag van de jury
- Prijs KoMASK: gesponsord door IMMPACT
Een goed aanvoelen van het materiaal; houtskool is het werk gedurfd, direct en tegelijk weloverwogen getekend. De expressieve manier van tekenen en het eigengereide
kleurgebruik op het model etaleren de persoonlijkheid an de kunstenaar. De aandacht
die besteed is aan de details onderstrepen de aanwezigheid van humor.
We zien hier tekeningen van een echte artistieke persoonlijkheid, authentiek en geïnspireerd.
De jury gaf de Prijs KoMASK unaniem aan Zane Zlemeša

- Prijs L. Theo van Looij: gesponsord door ARTOS
Dit werk valt exact samen met het opzet van de wedstrijd: tekeningen met als uitgangspunt de menselijke figuur waarbij interpretatie, techniek, materiaal, enz., vrij
kon gekozen worden. Bijgevolg kon zowel doorgedreven abstractie als experimenteel
lijnenspel, of tekenen als pure observatie, zelfs ontwerptekeningen voor kledingstukken zouden aanvaard worden.
Al te veel wordt verondersteld dat de jury en de inrichters van dit soort wedstrijden
een academische benadering willen zien. Vandaag willen die zien wat de kunstenaar
wil, hoe hij/zij het gegeven interpreteert.
In een tekening zien we figuren die in reflecties  van een plas water lijken te verschijnen en weer te verdwijnen. In een andere tekening zien we een vibrerende omgeving
met huizen zoals die door de voorruit van een auto te zien kan zijn en met wat een
overbelichte silhouet van een of twee hoofden lijkt. Als door een goedkope lens met
serieuze aberraties en grillige lichtbreking die de projectie onherroepelijk vervormd.
De heel eigen en doorleefde observaties van Thérèse De Schipper zijn
bekroont met de Prijs L.Theo van Looij
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- Prijs Cambier: gesponsord door Luc Cambier
Onder de prijswinnaars zien we hier een derde visie. Het is welhaast een bewijs dat de
jury er een punt van maakte de overtuiging te hebben dat een werk moet beoordeeld
worden op zijn eigen merites.
Immers, een van foto’s afgeleide tekening kan evenzeer schitteren als een spontaan,
direct neergezet lijnenspel. Ook een oerdegelijke, eerder traditionele interpretatie
van tekenkunst , dikwijls ‘klassiek’ of ‘academisch naakt’ genoemd, krijgt de kans. Als
het maar een waarheid toont en de studie van bijvoorbeeld ingewikkelde schaduwen
niet vermoeid overkomt, maar als vanzelfsprekend. Zelfs een fout als de blijkbaar te
lang uitgerokken romp van de liggende figuur wordt door de uitdrukking  gecompenseerd.
De jury werd bekoord door de onmiddellijke schoonheid van een tekening die een
sterk plastische werking heeft door de goede weergave van een beetje licht dat op
een figuur valt.
De Prijs Cambier gaat naar Wilfried Holvoet
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- Prijs van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen,
Artesis Hogeschool: gesponsord door Artesis Hogeschool
De leraars van de Academie hebben de inzendingen van hun studenten geselecteerd
en een aantal personen genomineerd voor deze prijs. Als de eerst genomineerde een
prijs won, dan zou de tweede naam op de lijst de Prijs van de Academie krijgen. Dat
gebeurde ook. Die  inzending is een reeks tekeningen naar figuur,  vrijelijk met Chinese inkt neergezet, met bepaalde delen die eerder op oosterse karakters lijken.
De maker is inderdaad van Chinese oorsprong en verblijft al vele jaren in ons land. Al
zijn er westerse invloeden geïntegreerd, er is trouw gebleven aan oosterse technieken. De drie tekeningen zijn als een geheel geconcipieerd.
De Prijs van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Artesis
Hogeschool, gaat naar Yihong Huang

Het verslag van de jury en de diploma’s van de prijswinnaars werden ondertekend
door de juryleden:
Adriaan Raemdonck
Bart’d Eyckermans
Hans Martens
Omar Van Meervelde

Flor Bex
Peter Bosteels
Lou Gils
René Huybrechts
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Prijs KoMASK 2012: Zane Zlemeša
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Prijs L.Theo van Looij 2012: Thérèse De Schipper
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Prijs Cambier 2012:
Wilfried Holvoet

Prijs van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten,
Artesis Hogeschool, Antwerpen 2012: Yihong Huang

20

Eervolle vermeldingen en Laureaten KoMASK 2012
Tekenwedstrijd ‘‘Het Menselijk Figuur’’
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Amparo De Backer

Albert Boeykens
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Germaine Bonck

Maryse Krutwage

Rafael Rodriguez

Veroniek Van Samang
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Anne Smit

Marc van Wabeke
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Tekenen in bestendige Vernieuwing
Getuigenissen van Figuurtekenen in Antwerpen

1663 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.
Koning Philips IV van Spanje verleende op 5 juli 1663 aan deken David Teniers de
Jonge het Koninklijk privilege om in de schoot van de Antwerpse Sint-Lucasgilde de
Academie op te richten, ‘semblable à celles de Rome et de Paris’ (Accademia di San
Luca, 1588, Académie Royale de peinture et de sculpture, 1648).
David Teniers II streefde inderdaad naar een volledig uitgebouwd instituut voor kunstonderricht: ‘pour cultiver et maintenir les sciences de peinture,statuaire, et perspective, et l’imprimerie des livres’.
Hij beoogde geen nabootsing van de antieke school van Athene door discussiebijeenkomsten alleen maar bij het tekenen, zoals Karel van Mander (1548-1606) reeds
in Haarlem onderhield, en waar het curieuse platenboek van Petrus de Jode I (15701634) uit voortkomt: ‘DIVERSCHE FIGVREN WT DE ACADEMIA. Nu eerst by een vergadert naert leuen, met groote moyte en oncost, seer bequaem voor alle Iongelingen
die hen oefenen in de Teeken-const. Int licht gebrocht door Peete,5r de Iode plaetsnyder van Antwerpen 1629’. Toch benoemde David Teniers II zelf zijn schilderwerken
ook ‘naer’t leven’, als tegengesteld aan de barokke zwier van de toen reeds een kwart
eeuw overleden P.P. Rubens.
In Antwerpen werden door de Academie vanaf 1665 voor het eerst lessen in ‘Tekenen
en boetseren naar levend model’ gegeven in de zalen der Sint-Lucasgilde boven in het
beursgebouw.
1810 Keizer Napoleon richt ‘Une Ecole de dessin et un Musée’ op in de Mutsaardstraat.
In het keizerlijk decreet van 5 mei 1810 over fortificaties van Antwerpen wordt een
‘Ecole de dessin’, in het voormalig kloostergebouw van de Minderbroeders in de
Mutsaardstraat opgericht. In een foto-loze tijd, moet het kunnen schetsen en tekenen
blijkbaar zelfs voor de krijgsheren van kapitaal belang zijn geweest.
Gelukkig had Willem Herreyns (1743-1827) - ook dankzij Napoleon - reeds in 1804 de
‘Académie de peinture, sculpture et architecture de la ville d’Anvers’ kunnen herinrichten. In 1810 verwierf zij nu bovendien haar definitief gebouw.
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Abraham Bosse: “Un sculpteur dans son atelier”

1827 De classicistische Tekenmethode van Mathias Van Brée als modelboek
qua proportie en karakter.
De mode van modelboeken voor het figuurtekenen stamde uit Italië. Albrecht Dürer’s
vier boekdelen: Die Anatomie und Proportion des Menschen, Nürnberg, 1428, was de
meest bekende.
De strenge en analytische Tekenmethode van Mathias Ignatius van Brée (1777-1839),
directeur vanaf 1827, die zich classicistisch was gaan vervolmaken in Parijs, vormt de
basis van het onderwijs: M.I. Van Brée, Cours de dessin, ou explication sur les cent
planches (lithographies), qui forment le cours d’études des principes du Dessin,
Anvers, 1821, 2 vol. De vertaling van het tekstdeel verscheen postuum in 1840 te

Delft: ‘Lessen over de teekenkunst, of: Verklaring van het honderd-tal platen, uitmakende de grondbeginselen der Teekenkunst’.
Deze methode omvat het natekenen van tekeningen van antieke beelden, proportieleer, anatomie en karakterstudie. Van Brée baseerde zich op de uiterlijke kenmerken
van klassieke koppen om fysiologie van het menselijk gelaat en karakter te tekenen.
Dit had succes bij het Historie-schilderen. Zijn boek werd dan ook met succes in
Europa verspreid tot in Weimar toe.

Abraham Bosse: potrettekenen

1840 Tekenen is leven en beweging, geen modelkopie.
Antoine Wiertz stamt uit Dinant maar kreeg zijn opleiding in KASKA. Hij behaalde de
Rome-prijs voor schilderen in 1832. In het officiëele Rubens-Jubileumboek 1840 van
de Stad Antwerpen, bij 200 jaar overlijden van de meester, schrijft hij eigenhandig
deze ‘Eloge de Rubens’ over het Tekenen: ‘De Fransen ten tijde van Louis David beeldden zich in dat de kunst van het tekenen bestaat in het waarnemen van maten en
proporties, die steunen op een type dat uit de oudheid stamt. Velen beelden zich nu
nog in dat het om de precisie gaat waarmee de kunstenaar vermag te kopieren met
scrupuleuze juistheid – zij nu het levend model of zij nu het plaasteren beeld – de
moeilijkste omtrek, de meest losse trek: wel, dit kindergeduld om een model te kopiëren, is helemaal het tekenen NIET ...
28

La beauté du dessin demande plus qu’une imitation toute mathématique: il faut la vie,
le mouvement, la variété des caractères; il faut aussi l’apparance de la chair et de la
peau.
- Antoine Wiertz (1806-1865) -

Zin voor werkelijkheid en Realisme.
Teken wat ge ziet, en niet wat er niet staat! Tekenen is de basis en ruggegraat van de
kunst-studies, grondslag van om het even welk genre.
- Karel Verlat (1824-1890) stichter in 1885, van het Nationaal Hoger Instituut voor
Schone Kunsten te Antwerpen. Het Sieraad - ‘t Geschuid - Op de Koppen.
Lager onderwijs Tekenen in de Academie 125 jaar geleden
Daar het tekenen bij ons familie Mortelmans zowat in het bloed zat, baart het geen
verwondering, dat onze ouders er voor zorgden van ons naar de tekenschool of
‘akademie’ te sturen, die toen terjaren 1878-1885 in de Venusstraat gevestigd was.
Als men uit de voorhal de tussendeur opende, kwam men in ene lange zaal (deze bestaat nog). Langs beide kanten der zaal waren pupiters geplaatst, van ‘t begin tot het
einde. Langs beide kanten der pupiters werden de leerlingen geplaatst. Vóór hen, het
model, dat ze moesten natekenen, achter glas. Het papier waarop ze moesten natekenen, lag vóór hen op een min of meer afhellende tafel. Het Sieraad was zoo genaamd
omdat deze afdeling enkel models had naar motieven,bladeren, planten, fruit en andere desaangaande. Deze klas werd gegeven door de heren Verdonck en Rumfels. Men
begon met het ‘liggende blad’, de ‘zes appeltjes’ en menig andere teekening, tot men
de moeilijkste models vóór kreeg, getiteld ‘De Ram’ en de ‘Zeemeermin’.
Waren die op een konvenabel manier nagetekend, dan was men waardig bevonden om
naar het ‘geschuid’ te gaan, bij Lucas Schaefels.
Het (Geschuid) of Geschaduwd, met wederom geschaduwde models naar sieraad en
andere onderwerpen werd gegeven door Mr. Lucas Schaefels. Als men tot deze klas al
geraakt was, werd er door de nieuwelingen van de ‘zes appeltjes’ al met ontzag naar
die van’t Geschuid opgekeken, dat waren al Jannen.
Nu waren er ook nog klassen, waar ‘Op de koppen’ werd getekend. Dat waren dan
voor de beginnenden natekenen op de zelfde manier als het Sieraad.
Doch men begon met ogen, neuzen, oren, half koppen en nadien koppen, waaronder
dan figuren waren  de Hercuul, Mars, den Ariane, de Venus, enz. Als men verhogerd
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was moest men al manse figuren natekenen. Daar leraarde Mr. Edward Dujardin.
In de zomer begonnen de klassen van 6 tot 8 uur ‘s morgends. In de winter van 6 tot
8 uur ‘s avonds.
- ‘Kroniek der familie Mortelmans’ (in 1878-1885) -

Jong zijn, en het weten, en het voelen.
Student zijn is ‘t ideaal niet. Maar jong zijn en het weten,en het voelen! … En daarvoor
hebde me niets te leren.
- Brief van August Vermeylen aan Emmanuel De Bom in 1890 -

30

Tekenen naar levend model na 1918.
In de Academie was ik na zes jaar tekenkunst reeds begonnen te schilderen naar het
levend model volgens klassieke discipline qua constructie, proportie en bladvulling, lijn
en toon.
Na de WO1 schoof men in het onderricht detailtekenen en lijnoefeningen terzij om
vlugger in de menselijke figuur te treden.
Het tekenen naar levend model werd steeds meer intens, naast de plaasteren voorbeelden van de klassieke meesters.
Wanneer ik overstap naar het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in 1919
zijn daar de mannelijke modellen voorgoed door vrouwennaakten vervangen.
In privaat atelier ga ik als jonge kunstenaar hier door eigen studie en vorming nu vrij
tot ontplooiing komen, terzijde gestaan door een zelf gekozen professor. De levensgrote vrouwenfiguur wordt voor mij een echte ontdekking, die sacraal, met schroom
wordt ervaren.
- Carlo De Roover (1900-1986) -
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Antiek-tekenen vanuit de fameuse collectie van Plaasteren beelden uit de Oudheid
Gedurende geheel de 19de eeuw was het aanzien van Antwerpen dermate dat, bij het
maken van gipsen afgietsel van een antiek beeld, menig museum het meest frisse
eerste exemplaar naar onze Academie stuurde, ten dienste van het toen zo belangrijk
tekenen naar antiek beeld.
De V2-bom op 16 december 1944 vlak over de deur, op de katholieke normaalschool
in de Mutsaardstraat, teisterde ook de Academie ernstig. Hierbij ging niet alleen het
tekeningenarchief van de Rome-prijs (1819-1921) en de historische kostuum-verzameling verloren, maar werd de fameuse collectie van antieke plaasters gedeeltelijk
beschadigd.
Onder directeur Julien Creytens (1949-1962) werd na eigen selectie, het restant van
deze plaasters ter beschikking gesteld van verschillende externe avondacademies.

1945 Levend model.
Na de tweede wereldoorlog was Constant Permeke in 1945-1946 even directeur van
NHISK en KASKA; Bij het tekenen en schilderen naar het levend model door zijn Antwerpse leerlingen riep hij uit: ‘Teken met uw rug naar het model!’
- Constant Permeke (1886-1952) -
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Lijnvoerend tekenen.
Lijnvoerend tekenen : soms schalks als de arabesken van het licht, soms hard als het
staal van de burijn, dragende de sporen van het leven.
- Jacques Gorus (1901-1981) Tekenen bij Jan Vaerten.
Jan Vaerten heeft mij geleerd hoe belangrijk een gevoelige lijn is.
- G. van Dijk Los van alle academisme en esthetiek leerde Jan Vaerten ons de waarde van een lijn
of het weglaten ervan. Het gevoel voor spanning en atmosfeer om tot een zuiver artistiek geheel te komen qua vorm en inhoud en dit met een grote waardering voor de
vakkennis en de persoonlijkheid van het individu.
- Jan Prinsen Atelier Jan Vaerten in NHISK : veelzijdigheid en dynamisme, soms gesofisticeerde
dialoog, altijd sympathieke openheid, toelaten van een beheerst experiment, plaatsen
van techniek ten dienste van de inhoud, creëren van mogelijkheden die elders onbenut
bleven;’ kortom: academie-onderricht met on-academisch accent.
- Marc Bourgeois Met kleine, haast onopvallende opmerkingen en suggesties deed Jan Vaerten me
steeds weer nieuwe aspekten ontdekken, die mijn enthousiasme voor het tekenen fris
en levend hielden. Hij was een gevoelig leraar, die veel in me heeft losgemaakt, zonder het geweld aan te doen.
- Wannes Van de Velde -

Nieuwe ogen en nieuwe oren.
Een kunstwerk geeft de mens nieuwe ogen en nieuwe oren. Het sticht een nieuwe zin
en een nieuwe betekenis.
Heidegger (1889-1976) zegt ergens : “Het kunstwerk sticht waarheid. Het kunstwerk
is een in het werk stellen van het gebeuren van de waarheid en van het zijn”. Wat betekent dit?

34

Het is een kwestie van de werkelijkheid. Onze werkelijkheid is geen statische en onbewegelijke gegevenheid, maar is een gebeuren. Dit gebeuren wordt niet door de kunstenaars afgebeeld of beschreven en ‘het wordt ook niet door de denkers gedacht’. Het
wordt daarentegen voltrokken. Het voltrekt zich wanneer mensen werkelijk denken en
spreken, wanneer zij iets maken dat een wereld openbreekt waarin alles nieuw en oorspronkelijk is. Het kunstwerk is de plaats bij uitstek waar dit zich voltrekken van het
gebeuren van de werkelijkheid geschiedt.
- Samuel lJsseling (in 1975) -

Scherpste corrector.
Vermits tekenonderricht tot doel heeft de eigen perceptie van de student te ontwikkelen tot een grafische werkelijkheid, is het cultiveren van het observatievermogen eerst
vertrekpunt, daarna een permanente activiteit, kern van het vormingsproces bij de opleiding. De jonge kunstenaar leert zich in eigen visie uitdrukken. De waardemeter voor
deze geïntegreerde houding is de menselijke persoon zelf. De studie van het menselijk
naakt is daarvoor de scherpste corrector, het meest complete didactische voorbeeld.
De individuele begeleiding is erop gericht constructiekracht en evenwichtszin permanent te activeren. Hierdoor leert de jonge artistieke persoonlijkheid zich evolutief een
weg banen naar eigen creatief model.
- Walter Vilain (in1992) Naar meer vrijheid.
Van meer discipline naar meer vrijheid. De eigen creativiteit moet ontwikkeld worden,
tekenen naar model blijft een hoofdzaak vandaag, want sinds de Renaissance staat de
mens centraal.
- Gerard Gaudaen (1927-2003) Tekenen is een dubbel gebaar.
De stift die het papier ‘be-tekent’ is een echt gebaar. De beweging van de schrijvende
hand komt hier uit geheel het lichaam voort. Zij vat zich zinvol samen en wordt verlengd tot in het puntje van de tekenende stift. Maar er is meer. Wanneer de kunstenaar de afgebeelde mens even samenbalt, beleven wij in de tekening het gebaar van
die individuele figuur.
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Bij professor NHISK Jos Hendrickx (1905-1971) bvb. laat dit ‘tekenen’ de kunstenaar
niet los, vermits de menselijke afbeelding hem fasineert. Daarbij de ruimte rondom de
figuur, de compositie en de figuur in de ruimte, geeft een gevoel van vrede, van eenheid van de mens.
De mens is een zich steeds vernieuwend wonder. Sprankels van die onaantastbare
menselijke waardigheid worden voor ons zichtbaar, wanneer de andere mens zich als
één uitspreekt in een gebaar.
- Guido Persoons (in 1993) -
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Milleniumvisie van Elf Tekenleraars op TEKENEN.
Meer dan 340 jaar geleden werd er in de nagelnieuwe Antwerpse Academie al naar
levend model getekend. Vandaag zetten elf tekenleraars traditie van stichter David
Teniers & co. verder. Het zijn evenzovele visies op Tekenen.
- Wij pleiten voor de studie naar levend model, het klassieke adagium indachtig, dat
tekenen naar levend model en natuurlijke motieven, de ruggengraat is van de
opleiding.
- Tekenen is een creatief onderzoek.
- Het is een intensieve ordening van de zichtbare wereld met zichtbare middelen.
- Het complexe geheel van tekens is een absolute noodzaak.
- Teken met je lichaam. Beleef je tekening.
- Ik heb tekeningen van Rubens onderzocht. Ik heb hem onvermoeibaar gecopieerd en
na elke lijn, na elke grijswaarde, kreeg ik een dreun om m’n kop.
- Onze methode is, hoe modern ook, gebaseerd op een eeuwenoud concept. Deze in
wezen klassieke opleiding, up to date gemaakt door een nieuwe benadering en wars
van het academisme, is uniek in Europa.
- Het model is een ultiem voorbeeld van harmonie.
- Het is een ondeelbaar proces.
- Tijdens het tekenen ken je waarde toe. Je tracht te begrijpen. Je toont je bevindingen in je tekenschriftuur.
- Het menselijk lichaam bevat alle noodzakelijke beeldelementen in een geordende
samenhang. Het is een kosmos waar de ruimte aanwezig is voor een onderzoek van
mogelijke verbanden: energie, beweging, ritme, analyse, synthese en intuïtie.
- Tekenen gaat over het begrijpen van vormen, volumes en architectuur die in de
natuur zit.
- Teken op je eigen manier. Elke hand is uniek.
- Als middel is het levend model en continuïteit van de studie onontbeerlijk. Zo leren
onze studenten goed tekenen en een visie ontwikkelen die in de huidige maatschappij
en cultuur is ingebed, gebaseerd op traditie, training en innerlijke noodzaak, met de
mens als maat.
- Tekenen is ruimte, tijd, smaak en geur.
- Al tekenend word ik me bewust van mijn menselijke tekorten. Ik wil me niet verbergen, maar ondervragen, steeds opnieuw. Het driftmatig lichamelijke zijn rechtmatige
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plaats geven. Een menselijk tekort geschreven in een teken, maakt het tekort
draaglijk.
- Langzaam ontdekt men verbanden.
- Wie de waarneming cultiveert, cultiveert de hele persoon.
- Het vereist dagelijkse training voordat je werkelijk begrijpt wat er gebeurt in de
okselstreek van het model, wanneer hij of zij een arm opheft.
- Onder directeur Raf De Smedt verzameld door DvB. (in 2000) Bloemlezing door Prof. Dr. Guido Persoons

Participerende academies Komask Prijs 2012
Tekenwedstrijd “Het Menselijk Figuur”:
Stedelijke Academie Sint-Niklaas
Academie voor beeldende Kunsten Mechelen
Gemeentelijke Kunstschool Academia Borsbeek
Stedelijke Kunstacademie Lokeren
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Hoogstraten
Sint Lucas Antwerpen (KDG)
Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten-dko Antwerpen
Academie Berchem
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Hasselt
Academie Arendonk
Academie Heist op den Berg
Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst
Kunstacademie Maasmechelen
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