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Geunther Schuller: Duo Sonata
verwelkoming door de heer Raf De Smedt, departementshoofd
Anne Mellmãs: Rendez-vous 1
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WIE WAS L. THEO VAN LOOIJ?
Architect L. Theo van Looij (Krimpen aan de IJssel
22.11.1917 - Antwerpen 29.09.1996) was een rasecht
Antwerpenaar, merkwaardig redenaar en contactpersoon
door ongelooflijke veelheid aan activiteiten die hij met
brio heeft tentoongespreid.
Rijksinspecteur van het Kunstonderwijs
Dertig jaar Rijksinspecteur in de architectuur en de beeldende kunsten (1950-1980) werkte hij mee aan het goed
structureren en programmeren van hetkunstonderwijs,
‘met respect voor het eigen gezicht van elke school, het
individueel artistiek en creatief initiatief van directie en personeel, en het ongelooflijk enthousiasme van de jeugd die naar de scholen komt, niet om zich te
amuseren maar om iets te leren. Het kunstonderwijs moet iets bijbrengen: technisch, esthetisch, creatief. Kunst moet ook voor een breder publiek toegankelijk
zijn’. Tot in alle kunstscholen van Vlaanderen was hij de helpende hand, groeide
hij uit tot de vriendelijke gezaghebbende kracht.
Directeur NHISK & KASKA
In 1980 volgde hij zijn vriend Mark Macken op als Directeur van het Nationaal
Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, tot
1988. Hij was fier op de aloude Academie zoals hij ze graag noemde, de oudste
kunstschool van de Nederlanden, in 1663 gesticht door David Teniers. Over zijn
Hoger gesticht der Schone Kunsten heeft hij bij de viering van het honderdjarig
bestaan in 1985 trouwens een boek geschreven, met een uitgebreide studie over
de tekencursus van Mathias van Brée. Als directeur was Theo van Looij de overtuiging toegedaan dat ‘het Kunstonderwijs jonge mensen moet opleiden en voorbereiden op een kunstenaarsloopbaan en hen daarbij de nodige kennis en vaardigheden ter beschikking stellen. De zo belangrijke creativiteit en zeggingskracht, die in elk individu aanwezig is, kan gestimuleerd worden’. Hij zorgde
voor de nodige accommodatie van zijn studenten om zich creatief uit te leven
en bevorderde ook de internationalisering door het aantrekken van studenten uit
Amerika, China en Japan. Daar zijn studenten uit verschillende scholen en
netten kwamen, beijverde hij zich dat de bestuurscommissie van het NHISK
pluralistisch werd samengesteld.
Eredirecteur
De jaren negentig zouden de Academie confronteren met een totaal nieuwe situatie door grondige hervorming van het kunstonderwijs. Ook als eredirecteur
bleef hij bekommerd om zijn leraars en vechten voor de erkenning van hun
niveau en hun statuut. Hij keerde ziek terug van een zware vergadering daarover
in juni en stierf in september enkele dagen vóór zijn tachtigste verjaardag.
Voor de kunst van hedendaagse kunstenaars
De niet aflatende interesse van Theo van Looij voor kunst en kunstenaars leerden wij uit zijn Kunstrubriek voor BRT 2 Antwerpen (tussen 1970 en 1980) en
zijn memorabele inleidingen tot tentoonstellingen over kunstenaars en kunst.

Steeds gaf hij een esthetische en indringende benadering van het werk, met zeer
persoonlijke beschouwingen en respect voor de kunstenaar.
Zijn voordrachten en debatten over de revalorisatie van de Oude Stad getuigen
van zijn kennis van en gedrevenheid voor monumentenzorg. Uit zijn activiteiten als lid en nadien Voorzitter van de Koninklijke Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België blijkt eenzelfde engagement tegenover de hedendaagse kunst.
Voorzitter van KoMASK
In 1996 trad eredirecteur L. Theo van Looij aan al nieuwe voorzitter van de
Koninklijke Vereniging ter Aanmoediging der Schone Kunsten. Al spoedig werd
duidelijk dat de KoMASK in deze kritieke periode meer dan ooit een daadwerkelijke rol kon spelen in de profilering van de Academie naar buiten toe, zij het
uiteraard met minder financiële armslag als in de gloriedagen van weleer.
Momumentenzorg ter klassering van het Academiecomplex
Toen in 1996 een groot gedeelte van het Academiecomplex met onmiddellijke
afbraak was bedreigd, was het voor de equipe van KoMASK, als onafhankelijk
en neutraal orgaan, de tijd gekomen om haar verantwoordelijkheid te nemen en
onder leiding van haar visionaire voorzitter een succesvolle démarche te beginnen voor de klassering van het immense Academiecomplex, wat in 1997 effectief gebeurde. De langverwacht opfrisbeurt en meer grondige restauratie van het
beschermd monument, gekoppeld aan projectmatige vernieuwing van de hele
campus door de Hogeschool Antwerpen was nu mogelijk gemaakt. Door de zorg
en inzet van de inspecteurs van Monumentenzorg, directie, architecten en aannemers nadert nu, zeven jaar later, haar schone voltooiing.
Het Armenschooltje uit 1828
De kroon op het werk is het ons zo geliefde Armenschooltje uit 1828 door stadsarchitect Pierre Bourla. De monumentale soberheid van de voorgevel met de
spanning rond de simpele zuileninkom en merkwaardig waaiervenster verheft dit
monument tot meesterwerkje van eenvoudige neoclassicistische bouwkunst. Als
oudst bewaarde basisschool van het Antwerps Stadsonderwijs staat dit schooltje
symbool voor het democratisch recht op onderwijs voor minstbedeelden. Dank
zij de wakkere voorzitter van Looij en zijn KoMASK-team werd dit relict door
Antwerpen herkend en erkend.
Tekenkunst wedstrijd L. Theo van Looij in perspectief
Na de dood van haar voorzitter in september 1996, stichtte de Vereniging als
hommage deze Prijs KoMASK. Met de Tekenkunst wedstrijd L. Theo van Looij en
de aansluitende manisfestatie, die in 2004 voor de tweede maal wordt ingericht,
wil KomASK verder bewijzen dat zij van plan is een actieve rol te spelen in het
Antwerps kunstgebeuren en een eigentijdse invulling te geven aan het ideaal van
Theo van Looij en van de Vereniging : aanmoediging der schone kunsten in de
boeiende context van de kunstbeoefening van vandaag.

MAP., GG.en GP.

“KoMASK”
Koninklijke Vereniging tot Aanmoediging der Schone Kunsten te Antwerpen vzw
Betekenis
~ De KoMASK of Koninklijke Vereniging tot 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 wordt nu in 2004 voor de tweede maal ingericht.

Doelstellingen van KoMASK
~ 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 en de muziekkunst;
~ 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.

Guido Persoons

Salon van Antwerpen voor hedendaagse kunst in 1911. Gekleurde Affiche Ars longa door
Alfred Van Neste in steendruk Ratinckx. KoMASK heeft deze driejaarlijkse tentoonstellingen
ingericht van 1789 tot 1952 voor de nationale en ook uitgenodigde buitenlandse kunstenaars. Eveneens ook in 1885, 1894 en 1930 bij de Wereldtentoonstellingen van Antwerpen.

JURYVERSLAG: TEKENPRIJS L. THEO VAN LOOIJ 2004
Er namen 61 kandidaten deel aan de wedstrijd. (tvgl: vorige editie 85 deelnemers). In totaal ging het over een driehonderdtal tekeningen. Hieruit moest de
jury één prijswinnaar en een aantal vermeldingen aanduiden.
Jury: Voorzitter: Dorine Cardijn-Oomen Wetenschappelijk Directeur Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
Ondervoorzitter:-Bart’d Eyckermans Directeur DKO Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten Antwerpen. Secretaris vzw KoMASK.
Leden: Jan Prinsen, tekenaar,
Malou Keunen docent Tekenkunst Hogeschool Hasselt,
René Huybrechts docent Tekenkunst Hogeschool Antwerpen.
John Baert, de enthousiaste secretaris van de vorige editie van de wedstrijd was
wegens ziekte verhinderd.
Secretaris: Peter Bosteels docent Vrije Grafiek Hogeschool Antwerpen.

Er werd een eerste selectie uitgevoerd, waardoor er tekeningen van 36 kandidaten werden weerhouden. Een tweede ronde besliste over de selectie en tentoon
te stellen werken. Er worden 31 kandidaten met minstens 1 werk tentoongesteld.In een derde ronde werden er 4 personen weerhouden. Vermits de prijs
ondeelbaar is werd er één persoon als laureaat aangeduid. Toch wou de jury nog
drie andere kandidaten vermelden.

Prijswinnaar: ANNEMIE BUYTAERT
De jury bekroonde haar omwille van de artistieke invulling in de grote tekening
die haast abstract werd en zich daardoor verwijderde van het zuivere modeltekenen. In de andere en kleinere werken onderlijnt ze haar artistieke potentie
door te spelen met lichtinval, het zoeken naar een balans tussen zwaarte en
ritme, een krachtige spanning en dat alles in een zeer mooie eigen schriftuur.

Eerste eervolle vermelding:LUDWIG SMET
De jury apprecieerde in zijn werken de directheid en de persoonlijke schriftuur.
Het kleurgebruik in de lijnvoering en vlakinvulling is krachtig, gedurfd en trefzeker. Zijn werken getuigen van een spontane gedrevenheid.

Tweede eervolle vermelding: HIROKO KUWATA
De jury vond vooral het gevoelig sensueel intieme van de werken aantrekkelijk.Het zijn wazige modelregistraties met expressievolle gelaatsuitdrukkingen.

Derde eervolle vermelding: KOEN SEGERS
Vlotte tekeningen met het model gesitueerd in de omgeving waar ook de trefzekere registratie opvalt. De verscheidenheid in het modelonderzoek houdt een
verzekerde groeimogelijkheid in.

GESELECTEERDEN

Marta Racanne
Ludwig Smet
Ivan Mertens
Eveline Van Eerdenburgh
Fong Porto
Sarge Meulman
Birger Luyckx
Bert Pecceu
Tom Boiy
Wannes Goetschalckx
Virginie Windels
Tine Vereycken
Mira Roos
Freya Van Esbroeck
Tine Van Roy
Rebecca Ruiz Hoyo
Frederik Heyman
Ben Van Echelpoel
Annemie Buytaert
Leen Van Hulst
Fraukje Engels
Milan Vukicevic
Abraham Puts
Hiroko Kuwata
Ron Smolders
Robin Schouppe
Koen Segers
Maïlis Van de Put
Caroline De Meyer
Meyrem Bayram
Viviana Montenegio
Evelien Hiele
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STARSPAWN
11 juni 1984 publiceert ‘Time’ een artikel van Robert Hughes: ‘Glimpsing a Lost
Atlantis’. Aanleiding was een tentoonstelling van tekeningen uit de collectie van
het Victoria and Albert Museum in Londen met als titel ‘Reading Drawings’,
waarin alle aspecten van de tekenkunst aan bod kwamen: tekenen als discipline,
als voorstudie, als ontwerp.
Omdat tekenen als een vorm van denken geen deel meer is van de culturele
bagage die we meekrijgen zijn we gaandeweg visueel ongeletterd geworden,
niet meer in staat eeuwenoude codes te begrijpen. Logisch dus dat menig geen
tekeningen meer kan ‘lezen’. Op reis nemen mensen nog wel romans maar geen
schetsboeken meer mee in de illusie dat ze met een fototoestel een perfecte
neerslag kunnen krijgen van wat ze zien.
Er is een teloorgang van het tekenen als natuurlijk onderdeel van de culturele
ontwikkeling. De moderne kunstenaar mist dan ook vaak de degelijke tekenkundige opleiding van weleer.
Kunnen we nog tekenen zoals vroeger, en zo nee, is dat erg?
Natuurlijk kunnen we niet meer tekenen als vroeger.
De traditionele manier van werken is de plastische: het woord slaat in de eerste
plaats op vormgeven zoals bij boetseren. Bij uitbreiding kunnen we zeker de traditionele beeldende kunsten daaronder rekenen. Op zich vormloze, betekenisloze materie wordt gemanipuleerd: met een scherp oog, met juiste inzichten wordt
klei een gezicht, verf wordt licht, een wolk houtskool op papier een mens. Als
het goed is, is het persoonlijk, met een kwaliteit die ontroert en vergeestelijkt,
een schoonheid die zich niet gemakkelijk laat verwerven en catharsis inhoudt de gemanipuleerde materie krijgt een betekenis.
Die manier van werken vraagt een talent voor discipline (hard werken) en een
talent voor de disciplines (vakken): tekenen, schilderen, beeldhouwen.
Die visie op plastische kunst, is vervangen door de visie dat het concept belangrijker is dan het werk. “Dit zou betekenen dat de modernistische idee van een
individueel kunstwerk met de nadruk op de originaliteit en creativiteit van een
getransformeerde materie volledig vervalt.” (Paul Tanghe over conceptuele kunst
vanaf 1965)
Maar ook die visie is al vervangen door een ander, relatief, zwevend, onbestemd
kunstbegrip, een ad hoc visie waarvan aspecten als bvb. engagement via polemieken en essays ‘aanslaan’. Die schrijvers, curatoren e.a. zijn nu ook niet allemaal achterlijk, integendeel en dikwijls hebben ze gelijk (niet voortzeggen).

124 x 256 cm

‘STARSPAWN’
ANNEMIE BUYTAERT

Alleen gaan kunsttheorieën me teveel voorbij aan het feit dat plastisch werk op
plastische wijze tot stand komt. De levend geworden verfspatten van de late
Titiaan zijn een synthese die alleen tot stand kon komen door zijn eerdere werk.
De praktijk ligt hier aan de basis. Het plastische is het concept, het kunstwerk is
het resultaat, drager en reden.
Vanuit het standpunt van de recente kunstbeleving telt plastische kunst, tenzij
geïntegreerd in een concept, niet mee en omgekeerd. Dat wordt extreem duidelijk wanneer in het kader van een wedstrijd verschillende opvattingen zich aandienen.
Hughes stelt helder en eenvoudig: “tekenen, een motief reconstrueren in lijnen
en tonen is denken, en dat denken vormt de wortel van alle visuele kennis
(literacy)”. Studie en opleiding is tegenwoordig geen prioriteit meer: maatschappelijke relevantie, engagement, creativiteit, authenticiteit, concept, project,
cross-overs, vrijheid, persoonlijke ontwikkeling, informatie, daar gaat het om.
Dat is ook zo: maar waar zijn woorden als schoonheid, sublimering, hoop en
troost?
Een stille getuige is het woord starspawn op een van de tekeningen. Is het de
visie van de jeugd op zichzelf in dit uitdeinend heelal? Het woord stond op de
T-shirt van het model en Annemie Buytaert heeft het gewoon getekend als vorm,
zonder zich om de betekenis te bekommeren. Je zou het ook kunnen zien als de
aard, waarde en potentie van tekenen: kuit, gebroedsel, zwamvlokken afkomstig
van de sterren, zoals de mens zelf: sterrenstof.
Zonder plastische waarde hoeft een beeld niet. Als het plastische zijn rechtmatige plaats krijgt, kan er een beeld ontstaan met visuele kwaliteit. Het is geen
garantie - veel lelijke misbaksels worden opgedrongen omdat ze zogezegd nog
op een klassieke manier gemaakt zijn. Als we kwaliteit willen bereiken, moeten
we de opleiding behouden en ontwikkelen.
Getransfigureerde verf als bij Titiaan, die komt niet uit de lucht vallen.
Glimpsing a Lost Atlantis’ is te lezen op de Cd-rom.
René Huybrechts

PROFESSOR JOS HENDRICKX TEKENAAR VAN FIGUUR
De belangrijkste gebeurtenis in het leven van tekenaar en graficus Jos Hendrickx
(Antwerpen 13 maart 1906 -Antwerpen 16 november 1971) is ongetwijfeld zijn
benoeming in 1952, negentien jaar lang, tot professor Ets- en Graveerkunst van
het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten van Antwerpen (NHISK).
Hij bezorgt dit voorname kunstonderwijs wijdverspreide artistieke reputatie door
bijzondere pedagogische aanpak. Niet de professionele opleiding viseert hij,
maar wel de artistieke uitgroei van persoonlijke talenten van zijn aankomende
kunstenaars.’Elk moet benaderd worden met een scherp waarnemende
en oordelende geest en met een zachte genegenheid diedoet aanvoelen dat deze
benadering oprecht en ongeveinsd is’.
Leraarschap in het leven en de kunst
Steeds opnieuw pogen het open mysterie van kunst in het leven door figuurtekenen te achterhalen en gestalte te geven, is voor Jos Hendrickx een levenstaak
geworden. ‘Mijn bedoeling was vreugde te geven aan de mensen,
maar dan precies zó dat ik hen gaf wat ze nodig hadden en niet dát waarnaar ze
vroegen’. Naar zijn studenten toe stimuleerde hij de artistieke groei van persoonlijke talenten. Bij hun werk verduidelijkte hij in het atelier zijn inzichten over
wat telt bij het tekenen. Maar in eenzelfde geest als een Frédéric Chopin, die de
uitleg over een klaviertechnische moeilijkheid telkens in een Étude, in een echt
muzikaal kunstwerk, concreet omzette, maakte Jos Hendrickx dan een
Figuurtekening.
Pedagogische aanwijzingen
Ook Jos Hendrickx’ uitspraken liegen er niet om. Daarom worden zijn meest
markante pedagogische aanwijzingen hier gebundeld. ‘Stelling durven nemen en
trouw blijven aan de constanten in het kunstwerk bevrijdt van de dwazen die
steeds opnieuw van stijl veranderen en zodoende hun onzekerheid en wankelbaarheid tentoonspreiden’. ‘Hij die zichzelf trouw blijft, handhaaft zich als een
persoonlijkheid, omdat hij zich binnen zijn domein blijft manifesteren naar
eigen aard’.
Figuurtekenen
Hendrickx laat zijn studenten ook delen in zijn benadering van de menselijke
figuur als een moeizame weg van vergeestelijking en niet van tekenen ‘naar het
leven’. De mensengestalte als vormverschijnsel met daarin perspectieven van
eigen levens- en plastische inzichten. ‘Elk tekentechnisch middel drukt symbolisch een bepaalde waarde uit. Daarbij speelt de hand en het lichaam van de
kunstenaar een voorname rol en kan de spontaniteit van zijn scheppende creatie
worden afgelezen’. Het organische van de Figuur beleven wij inderdaad als
een groei in de tekening, met opvallende knooppunten, waaruit de gehele tekening groeit, en die gebondenheid verleent. De ruimte waarin de figuur staat en
die het beeld krijgt, wordt alzo mee door de toeschouwer beleefd. ‘Van blijvende waarde is de wet van de eenheid waarin het vele vervat ligt, zodat elk onderdeel op de juiste plaats, ondergeschikt in dienst staat van het geheel, zonder dat

dit geheel een numerieke opeenstapeling vanbestanddelen wordt. Numerieke
opstelling kan alleen maar evenwicht uitdrukken, meer niet. De kunstenaar bezit
de samengebalde, als het ware organische eenheid, die bestaat in de harmonie
tussen inhoud, vorm, materie en gemoed’.
Tekenen is een dubbel gebaar
Ook bij Jos Hendrickx is de stift die het papier ‘betekent’ 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.
‘Hoe en wat de kunstenaar ook tekent, hij late
steeds vrij spel aan zijn vloeiend of zenuwachtig
handgebaar en - wat zijn emotie ook aan aandrift
kent - hij
blijve steeds onder het werk het geheel van de
groeiende tekening in het oog houden’. Maar er is
meer. Wanneer de kunstenaar de afgebeelde mens
even samenbalt, beleven wij in de tekening ook ‘het
gebaar’ van die individuele figuur.
‘Elke beweging van de hand wordt een kleine
gewelddaad, vermits de kunstenaar de materie in
zijn voordeel moet weten uit te buiten, zonder
evenwel de eigen aard van het papier of van het
tekenmateriaal te negeren. Dit vraagt telkens een
geestelijke of fysieke kracht die soms een uiterste
gespannenheid vergt’.
Dit ‘tekenen’ laat Jos Hendrickx niet los, vermits de
menselijke afbeelding hem fascineert. ‘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 dat de ruimte betrekt.
Hierdoor blijft onze boeiende tekenaar van Figuur
zo wonderfris.
De kunstenaar initieert en bevestigt onze eigenheid
dus ook tegenover de andere.
‘De kunstenaar is bewust geëngageerd. Tekenen en schilderen zijn voor hem niet
een bezig zijn zonder meer. Hij is iemand die initieert,
rusteloos-geforceerd tot het werk’. Jos Hendrickx voelde scherp de tegenstelling
tussen de beknottende, mechanische, ja, statische wereld die ons overgrijpt; en
tussen de vrije menselijke persoon, waardoor eenieder betrokken kan zijn en
kan leven. Zijn Figuur staat in de ruimte, maar compact en sculpturaal. Het uitgespaarde, het bewust weggelatene verwijst immers naar die algemeenheid. De
lijnvoering is organisch en beklemtoont de gebondenheid. ‘Eerst
moet ge het geheel bezitten’ verduidelijkt Hendrickx zelf.

155 x 67 cm
Helena

172 x 64 cm
Wervelend, staand naakt
vorige blz
162 x 57 cm
Staand naaktfiguur met proportielijnen

72 x 29 cm
Lavis
156 x 67 cm
Staand figuur met de arm opgeheven

Actuele tekenkunst
De Schoonheid die in de Figuurtekeningen van Jos Hendrickx worden geopenbaard spreekt onze generatie op een hele speciale manier aan. Nieuw is voor
ons, dat dit Schone levensnoodzaak wordt en daardoor actueel blijft. Dit kleeft
niet alleen aan de vormgeving, maar integreert mee de vormbeleving. Het organische van de Figuur beleven wij inderdaad als een groei in de tekening. Hierin
vallen ons de knooppunten op, die het beeld ontsluiten en gebondenheid verlenen. Als opzettelijk geplaatst detail worden zulke knooppunten - waaruit de
gehele tekening groeit - ook door de ruimte geassimileerd.
‘Stijl steunt op een steeds sculpturaal opgevatte kern-massa die van grafisch oeuvre telkens een samengebald geheel maakt. Houdt het detail in ieder
echt kunstwerk niet reeds in wat dit werk in zijn geheel biedt?’
De ruimte waarin het beeld staat en die het beeld krijgt, wordt dus mede door
ons beleefd. De sculpturale compactheid van de Figuur is geen beletsel
om deze als levendig te ervaren. Wel integendeel. ‘Een detail plaatsen en dit
door de ruimte laten assimileren, op zulkdanige manier dat ruimte en detail
elkaar accentueren’.
Theo van Looij over Jos Hendrickx
L. Theo van Looij formuleerde zijn waardering over Jos Hendrickx als volgt.
Voor alles gedisciplineerd maar gevoelig tekenaar, heeft Jos Hendrickx het
tijdloze, en het verdroomd geestelijke van zijn omgeving in zich opgenomen en
verwerkt. In zijn tekenwerk bewandelt hijonverschrokken, maar zonder lawaai
eigen wegen. Jos Hendrickx, een tekenaar als observator, een tekenaar als commentator, een tekenaar als creator. Tekenaar omdat naar mijn gevoel in alles de
lijnen als aders en vezels het hele kunstwerk samenstellen en
samenhouden.Het is dan ook voor de hand liggend dat ook de
glasramen van deze subtiele kunstenaar als grafiek kunnen ervaren worden.
Synthese
Hendrickx drukt met weinig veel uit. Zware gecurveerde lijnen verduidelijken
het gebonden zijn van het gehele lichaam. ‘Veeleer dan een les in ontleedkunde
is dit er een van synthese’. Het doet ons participeren aan de idee van de unieke
eenheid van de levende mens, die de ruimte van de wereld zin geeft.
‘De kunstenaar verrast steeds opnieuw, zoals een bloem verrast waarvan wij
reeds lang weten hoe zij er uitziet en die ons toch telkens opnieuw gelukkig
maakt als wij haar wederzien.’
Dat bevestigen van onze eigenheid is nu precies de zin van kunst.
Guido Persoons
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TEKENEN IS GEEN TEKENKUNST
Kunstopleidingen krijgen binnen veranderende maatschappijbeelden blijkbaar
andere pedagogische opties of zelfopgelegde verplichtingen. Tekenen in functie
van het idee: in een poging het onzichtbare zichtbaar te maken. De betekenisloze droedel tegenover de insinuerende krabbel van de tekenvaardige verhouden
zich zoals de reutel van de stervende tegenover een mezzosopraanaria.
Ik voel mij geen pedagoog en zeker geen apostel die iets moet uitdragen als
absolute waarheid, gedragscode of opleidingsregel. Ik bied aan en geef zo erom
gevraagd; de maatschappelijke feitelijkheden en regels bepalen de ingesteldheid
en ontvankelijkheid van de studenten.
De visuele registratie is:
Het woord van de beeldende kunst;
Zonder woorden geen zin
En dus ook geen verhaal,
Het leuke aan de analfabeet is dat hij ons vermaakt.
(Dit past goed in de entertainmentsfeer waarin de hedendaagse kunst vertoeft.)
Kiezen voor tekenvaardigheid ligt binnen de mogelijkheden van slechts enkele
getalenteerden. Het perspectief geboden door dit talent gecombineerd met een
vastberaden discipline leidt tot de mogelijkheid elk idee een universele absolute
beeldkracht te geven.
Uiteraard zou de ontwikkeling van de tekenvaardigheid, zonder noodzakelijke
uitsluiting van de minderbegaafde, in elke plastische opleiding de primordiale
doelstelling moeten zijn.
Een beeldendekunst opleiding die de tekenvaardigheid niet als pedagogische
doelstelling stelt is, zonder dat dit statement een veroordeling inhoudt, op een
inferieur niveau bezig. Gewoon omdat men, educatief gezien, studenten de studie van het alfabet van de beeldende kunst ontzegt.
Het latverlagende van ons educatief systeem: moeten we wel kunstenaars maken
of moet de democratische meerderheid zichzelf een illusie aankweken?
Bart’d Eyckermans
Directeur
DKO Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
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DISEGNO, OF DE CONCEPTUELE KUNST VAN DE RENAISSANCE

De tekenkunst kreeg tijdens de Renaissance een nieuwe status. Via de tekening
zocht de kunstenaar naar de essentie van de dingen. Ook de eerste echte
kunstscholen werden toen opgericht. Niet voor niets sprak men van de
‘Accademia del Disegno’.
Bert Popelier

De kunstenaar heeft gedurende eeuwen niet de status gehad die hij vandaag
heeft. In de Middeleeuwen en zelfs lang daarna, tot in de 16de eeuw, werd hij
beschouwd als een ambachtsman. De beeldende kunsten, waarmee de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de bouwkunst bedoeld werden, behoorden tot de
ars mechanica, de mechanische kunsten. De beroepsactiviteit van bijvoorbeeld
een schrijnwerker of een wever werden daar ook toe gerekend. Een kunstenaar
was niet theoretisch onderlegd, men kon hem niet vergelijken met een humanistische geleerde die in staat was abstracte denkbeelden te formuleren. Het woord
kunstenaar, ‘artista’, bestond overigens niet, ook niet tijdens de Renaissance.

Om de stiel van schilder of beeldhouwer te leren, moest men van jongs af aan
en gedurende jaren dienen bij een meester. In het atelier, de ‘bottega’ in het
Italiaans, werkten diverse mensen samen. Het ging om een collectieve activiteit.
In Italië was de voertaal in zo’n bottega een of ander Italiaans dialect.
Een atelier werd geleid door een meester die leerlingen en gezellen had. De
leerling voerde allerlei nederige klusjes uit, zoals het mengen van de verf. In elk
geval handenarbeid. Tekenen leerde men gaandeweg door op een plankje, dat
op de knieën lag, de voorbeelden van de meester en van anderen na te bootsen.
Aan de gezellen werden belangrijker taken toevertrouwd, zij voerden de ontwerpen van de meester uit. De meester zelf werd geacht alleen die gedeelten van
een werk die de grootste volmaaktheid vereisten eigenhandig te maken. Het
leerproces om kunstenaar te worden, verschilde nauwelijks van de scholing die
ook bij andere beroepen gebruikelijk was. Het ging steeds om het leren van
praktische vaardigheden, noodzakelijk of nuttig voor het dagelijkse leven.

De schilders en de beeldhouwers maakten toen geen kunst om de kunst, zij
werkten in opdracht, op bestelling. Zij lieten zich voor hun werkstukken uiteraard ook betalen. Als beoefenaars van de ars mechanica stonden zij in merkelijk
lager aanzien dan diegenen die de ars liberalis, de vrije kunsten beheersten. Er
bestonden van oudsher zeven vrije kunsten, met name het drietal bestaande uit
degrammatica, de logica en de retorica, en het viertal bestaande uit de rekenkunde, de meetkunde, de astronomie en de muziek. De vrije kunsten, de kunde
van de geest, werden op de universiteit onderwezen, in het Latijn. Het beoefenen van de vrije kunsten was bovendien een individuele activiteit.

Nieuwe beroepsfierheid
Tijdens de Renaissance, die in Italië reeds omstreeks 1420 begon, zou heel wat
veranderen. De kunst van de Middeleeuwen werd als grof en onhandig aangevoeld. De mens zelf werd tijdens de Renaissance niet minder godsdienstig, maar
hij werd als individu belangrijker, hij trad uit zijn anonimiteit, uit de schaduw
van God als het ware. De menselijke omgeving werd toen een beetje maakbaar.
De 15de en de 16de eeuw luidden ook het begin van de wetenschap en de
techniek in. Onder techniek werd verstaan het geheel van nauwkeurige verrichtingen met werktuigen en instrumenten. Dankzij de techniek kon de wereld verkend worden, de ruimte geordend, en waren bepaalde meesters in staat bijzonder mooie, zeg maar volmaakte dingen te maken.
Sommige kunstenaars traden in de Renaissance op als ingenieur of architect, zij
werden omwille van hun vindingrijkheid gevraagd verdedigingswerken te
ontwerpen, het tracé van kanalen te bepalen, paleizen en kerken te tekenen. Dat
was veel meer dan de toepassing van bestaande praktische kennis, het
vereiste inventiviteit. De ideale kunstenaar, de uomo universale, was in vele terreinen thuis. Uiteraard hadden slechts enkelingen een dergelijk brede kwalificatie. Hun namen zijn beroemd gebleven: Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti,
Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio, Donato Bramante, Leonardo da
Vinci en Michelangelo Buonarroti. Het is veelbetekend dat de meesten van hen
ook werkten als architect, een vak waarvoor in hun tijd geen specifieke opleiding bestond. Sommigen onder hen schreven ook traktaten over schilderkunst en
architectuur. In de 16de eeuw begonnen de beeldende kunstenaars in Italië zich
te verzetten tegen de opvatting dat hun beroepsactiviteit bij de ars mechanica
werd ondergebracht. Zij betoogden dat het karakter van de beeldende kunst niet
louter als ambachtelijk beschouwd kon worden, maar een diepere betekenis
had. Een van hen was Leonardo da Vinci. Op een vrij pragmatische wijze
schreef hij in een van zijn traktaten gericht aan een humanistische geleerde: ‘U
kunt de schilderkunst mechanisch noemen omdat de handen uitvoeren wat aan
de geest ontspringt, maar dan leggen die schrijvers van u wat aan de geest ontspringt toch ook vast met de pen.’ En verder: ‘Als u het mechanisch noemt,
omdat het voor het geld gedaan wordt, wie zondigt hierin dan sterker dan uzelf?
Als u aan scholen lesgeeft, doet u dat dan niet waar ze het best betalen?’
Leonardo zou echter ook beweren dat de schilderkunst superieur was aan de
beeldhouwkunst, op grond van het feit dat een beeldhouwer eruitzag als een
dagloner, als een bakker bestoven met marmerpoeder.

Universele vormen
Aan de basis van de discussie lagen opvattingen uit de Griekse Oudheid. Tijdens
de Renaissance werd door de geleerden, zij van de ars liberalis, voortdurend
verwezen naar de geschriften van Plato en Aristoteles. Deze twee Griekse filosofen hadden, niet zonder een morele ondertoon, de kunst met enig misprijzen
bekeken. Voor Plato was eender welk voorwerp, of zelfs een levend wezen, niet
meer dan een voorbeeld van ‘de idee’ die alle gelijksoortige voorwerpen of
wezens omvatte. Dergelijke ideeën werden door hem ook de ‘universele vor-

men’ genoemd. In zijn hiërarchie was de idee veel belangrijker en veel essentiëler dan een concreet materieel voorbeeld, en zeker dan een kunstige afbeelding
daarvan. Volgens Plato moest de zintuiglijke waarneming gewantrouwd worden,
men kon alleen op zijn intellect, op de rede voortgaan.

In dezelfde zin was voor Aristoteles kunst niets meer dan een afspiegeling van
een hogere werkelijkheid. Superieur waren alleen die zaken die geen concrete
en materiële vorm hadden, zoals de wiskunde en de filosofie. De geest van de
mens maakte het mogelijk dergelijke zaken te begrijpen. Anders gezegd, denken
stond in de waardeschaal van Aristoteles veel hoger dan doen. Wel voegde hij
eraan toe dat de hand van de mens het instrument van zijn intelligentie was. De
hand bracht kunstige voorstellingen voort, die eigenlijk opgeroepen werden uit
het geheugen, uit het bewustzijn van het universele. Wie Plato en Aristoteles op
de letter nam, moest wel tot de conclusie komen dat kunstenaars zich onledig
hielden met het kopiëren van iets wat al bestond.

Precies tijdens de Renaissance in Italië werden daarover eindeloze discussies
gevoerd. Was kunst inderdaad niets meer dan de imitatie van de natuur? In de
kunst, zo werd toen steeds meer geargumenteerd, streefde men niet in de eerste
plaats naar realisme, maar naar de ideale schoonheid. Imitatie van de
werkelijkheid was slechts een middel om daar toe te komen. Er werd zelfs
beweerd dat ‘alleen de verhoudingen de schoonheid maken’. Bij het zoeken
naar de juiste proportie van een gebouw, of zelfs van een nieuw te bouwen stad,
kon men zich laten inspireren door de verhoudingen van het menselijke
lichaam. De mens werd opnieuw de maat van alle dingen. De achterliggende
idee was in elk geval dat schoonheid verbonden was met bepaalde regels, die
rationeel, zelfs wiskundig waren.

Toch kon niet elke kunstenaar die beperkende stelling onderschrijven. In een aan
Michelangelo toegeschreven uitspraak luidt het: ‘Alle redenaties over meetkunde
en rekenkunde en alle bewijzen van perspectief zijn nutteloos voor wie het oog
mist.’ De kunstenaars van de Renaissance wisten ook wel dat de bekoorlijkheid
van vrouwen niet slechts een kwestie van ideale maten was, maar iets ‘geboren
uit verborgen proporties en regels die niet in onze boeken staan.’

Gespecialiseerde school
In deze context volstond het traditionele atelier als leerschool voor kunstenaars
niet langer. In Florence werd daarom in 1547 de ‘Accademia Fiorentina’
opgericht, onder het mecenaat van Cosimo I de Medici. De instelling, die ook
de ‘Accademia del Disegno’ genoemd werd, was bedoeld om kunstenaars een
eigentijdse opleiding te geven, gedeeltelijk in de geest van de ars liberalis. De
opleiding ging veel verder dan handwerk. Een van de eerste docenten aan de
Accademia was Benedetto Varchi. Hij betoogde dat de kunst geen statisch ver-
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schijnsel was, maar zich steeds verder ontwikkelde. Een kunstenaar bouwde verder op de inzichten van zijn voorgangers. De lezingen die Varchi gaf, werden
niet alleen door studenten van de Accademia bijgewoond , maar ook door intellectuelen, zakenmensen en politici. De toekomst van de kunst in Florence was
een gedeelde zaak tussen kunstenaars en patroons. Het prestige van Florence
hing ervan af.

Aan de Accademia del Disegno gaven gespecialiseerde docenten les over het
lineaire perspectief en de schaduwprojectie. Er werden geometrische figuren en
ruimtelijke diagrammen getekend. Wiskunde nam een belangrijke plaats in het
pedagogische programma in, onder meer de Euclidische meetkunde. Speciaal
voor de studenten van de Accademia del Disegno werden in een plaatselijk ziekenhuis dissecties op lijken uitgevoerd. Door deze praktische anatomielessen
konden zij leren hoe de menselijke beenderen, spieren, zenuwen en bloedbanen
eruitzagen, en vooral hoe ze samen functioneerden. De beeldhouwer Benvenuto
Cellini, een van de eerste studenten aan de Accademia, schreef dat het menselijke lichaam een prachtig instrument was, het volstond niet de afzonderlijke delen
van een lichaam te kennen.

Opwaardering van de tekening
Het begrip tekening, ‘disegno’, kreeg door dat alles een intellectuele onderbouw.
De tekening werd voortaan gezien als de basis, meer zelfs, als de essentie van
alle beeldende kunsten. Of er nu naar model, de natuur, naar een bestaand
kunstwerk of uit de verbeelding getekend werd, de kunstenaar zocht naar het
wezen van wat hij voorstelde. De afbeelding, of beter de voorstelling van iets via
een tekening, was een manier om iets te begrijpen, om kennis te verwerven. Dat
lag al heel wat dichter bij wat Plato en Aristoteles bedoelden met hun ‘universele vormen’ en ‘hogere werkelijkheid’. Een tekening was een empirische studie,
op zoek naar een universeel geldende harmonie.

Een belangrijk figuur in de discussie was Giorgio Vasari, die in 1550 een boek
liet verschijnen onder de titel ‘De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten’. Het boek kende een geweldig succes, in 1586 verscheen al
een tweede, sterk uitgebreide editie. Vasari toonde net als Benedetto Varchi aan
dat er wel degelijk een evolutie in de kunst gaande was, begonnen vanaf Giotto
en culminerend in de ‘goddelijke’ Michelangelo. Vasari liet zich ook uit over de
status van de tekening. Hij zou de ‘disegno’ omschrijven als een proces waarin
kennisverwerving samenging met de vaardigheid om ‘universele vormen’ of
‘ideeën’ over de natuur door middel van de hand op een grafische wijze te
suggereren. De tekening, zo schreef Vasari, had geen sensorische inhoud, zij was
niet bedoeld als suggestie van de materie. Een tekening werd immers gemaakt
met inkt of krijt. Zolang er geen verf bij te pas kwam, was elke tekening verwant
aan een meetkundige tekening. Verf en kleur werden in deze discussie als te zintuiglijk beschouwd, overbodig eigenlijk om de essentie van de dingen te vatten.
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Vooral de schets, de niet-gedetailleerde tekening, benaderde het dichtst de
‘universele vormen’ van de Griekse filosofie.

De tekenkunst kreeg ineens een enorme status. Tekeningen konden, zij het niet
noodzakelijk, gezien worden als zelfstandige kunstwerken. Bemiddelde
particulieren, edellieden en kerkelijke prinsen gingen tekenbladen verzamelen.
Het begrip ‘disegno’ werd gaandeweg uitgebreid. De tekening werd steeds verder uitgewerkt, meer gedetailleerd. Bij de waardering van een kunstwerk werden
ook andere begrippen dan harmonie in aanmerking genomen, in het bijzonder
de notie van rijkdom, wat verscheidenheid, luister en grootsheid inhield. Precies
in de 15de en 16de eeuw vond een verschuiving plaats van het natuurlijke naar
het gekunstelde.

Een en ander kan worden vergeleken met de conceptuele kunst die ontstond
vanaf 1965. In de conceptuele kunst werd de ontwikkeling van ideeën, begrippen en concepten centraal gesteld en vastgelegd in schetsen,
foto’s en notities. De uitvoering ervan was niet noodzakelijk. De ideeën zelf,
onder meer over waarneming, ruimte, afstand, gewicht en de relatie tussen taal
en werkelijkheid, waren het belangrijkst.
Het is opvallend dat de tekenkunst toen, onder de vorm van kunstige vlekken,
vage schetsen en wetenschappelijk aandoende schema’s, een nieuwe waardering
kreeg. In de conceptuele kunst was ook weinig kleur aanwezig. Het was tegelijk
een kunstvorm die het niet zonder theorieën kon stellen. Praten, zeg maar een
geleerde uitleg geven, was belangrijker dan maken. Een zeker intellectualisme
was aan dat alles niet vreemd.

Een Vlaams voorbeeld
De Vlaamse kunst van de 17de eeuw werd sterk door de Italiaanse Renaissance
beïnvloed. Veel kunstenaars van de Zuidelijke Nederlanden, zoals Peter Paul
Rubens en Antoon van Dyck, maakten een reis naar Italië om er de antieke overblijfsels en de nieuwe kunst van de Italiaanse Renaissance te bestuderen. Eens
terug in Vlaanderen kwamen de nieuwe inzichten in hun werk tot uiting. Er
werd in Vlaanderen tijdens de 17de eeuw meer getekend dan ooit voorheen.
Rubens domineerde het artistieke landschap. Zijn werk gold als maatstaf voor
zijn tijdgenoten en voor menig kunstenaar lang daarna, tot in de 19de eeuw. Dat
had niet weinig te maken met de inventiviteit van Rubens, met zijn ongewoon
levendige verbeelding. Hij kon zowat alles aan. En hij werkte snel. In zijn schetsen op papier, getekend met krijt of lavis, kon hij met enkele summiere omtreklijnen hele composities oproepen. Die vlugge tekeningen, in eigentijdse documenten ‘crabbelingen’ genoemd, waren, net als zijn olieverfschetsen, echter
nooit bedoeld als eindproduct, ze werden als voorbereiding tot het definitieve
werk gemaakt. Maar in dat voorbereidende werk werd wel de essentie van de
latere schilderijen vastgelegd.

Rubens bewaarde in zijn Antwerpse atelier mappen met tekeningen van hemzelf
en van anderen, zelfs van de Vlaamse Primitieven. Hij kon er voor latere composities uit putten. De voorbereidende tekeningen en olieverfschetsen waren ook
uiterst nuttig voor Rubens’ leerlingen. De kunstenaar runde in Antwerpen zijn
atelier als ging het om een fabriekje van schilderkunst. Er werkten heel wat leerlingen en medewerkers. Voor het maken van een schilderij tekende Rubens zelf
met krijt de compositie in grote trekken op het doek, en duidde vervolgens een
algemeen kleurenschema aan. De uitvoering van het schilderij in
olieverf liet hij dikwijls over aan zijn assistenten.Zij volgden daarbij getrouw het
ontwerp, de ‘disegno’ van de meester. Het creatieve proces lag in het
ontwerp zelf, het model.

De auteur raadpleegde voor dit artikel onder meer het boek ‘The Florentine
Academy and the Early Modern State’ van Karen-edis Barzman, uitgegeven in
2000 door Cambridge University Press. Ook de gedachtewisseling met de kunsthistorica Sandra Janssens, wetenschappelijk medewerker aan het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, was nuttig.
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