Aftenhold i klassisk tegning på Ny Carlsberg Glyptotek på torsdage
Der er betydelig forskel på, at iagttage uden blyant i hånden og med en blyant.
Begrebet perception betyder iagttagelse, - opfattelse via sanserne, sammenstilling og fortolkning af
sansedata. Når man iagttager kan et motiv, over et relativt kort tidsrum, iagttages og fortolkes på mange
forskellige måder. Transformering (omformning og fortolkning) og hvad der primært giver impulser til
det følelsesmæssige engagement, er et af de elementære problemer i det at tegne. Snart kan et motiv
eller et objekt ses på én måde, snart på en anden, alt efter hvordan synssansen påvirkes, det er et af de
væsentligste kendetegn ved det at iagttage. Det at man kan opfatte mange forskellige fænomener i det
samme motiv, gør dannelsen eller skabelsen af en tegning til et kompliceret sagsforløb. Sanserne kan
snart fanges af både det figurative og i næste øjeblik blive optaget af lyset eller det rumlige, - snart det
ene og snart det andet. På en vis måde kan man sige, at iagttageren står i en situation uden regler, når vi
åbent iagttager omverden og forsøger at tegne eller beskrive den. Det betyder, at det er vanskeligt, at
vælge metode eller princip for tegningen af motivet, med mindre vi forlader os på det, vi allerede har
erfaret og indlært. De første skridt er en erkendelse af kaos, det næste er søgen efter konstruktive
arbejdsmetoder der skaber orden. I begyndelsen vil undervisningen omhandle begreberne om, hvordan
man transformerer (omsætter), opmåler og arbejder med rum og perspektiv.
Aftenhold i klassisk tegning på Ny Carlsberg Glyptotek torsdage kl. 18 – 21.30 undtaget på følgende
Slow-aftner: 31. marts, 28. april.
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