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Hvad er det at tegne?

Hvad er det at tegne? Ja, det er jo mange ting - udtrykket dækker

mere eller mindre over enhver streg frembragt af en menneskehånd

på en overflade. Det rækker lige fra frembringelsen af fuldstændig

abstrakte former og mønstre til streger, der skal gengive sindstilstande

og forestillinger, som kun eksisterer i fantasien. 

Min intention med denne bog er at vise, hvordan man kan benytte

tegning som en metode til at opdage og udforske verden og alle de

ting og væsner, der findes, og desuden at beskrive måder at gengive

former og størrelser på alle mulige, tilgængelige motiver på ved hjælp

af streger, toner og farver. Min fremgangsmåde er med andre ord helt

og holdent visuel. 

At lægge særlig vægt på den synlige fremtræden af den virkelige

verden skaber ikke bare slavisk korrekte, fotografiske gengivelser.

Alle tegninger oversætter noget. Selv en streg rundt om en genstand

afføder et sprog, en forståelse af, at en streg kan markere de steder,

hvor genstandens eller figurens overflade ikke kan ses, det vi kan

kalde kanten. I virkeligheden er der ingen streg ved kanten af en gen-

stand, men vi accepterer, at ved at tegne en streg der vil iagttageren

forstå, at stregen markerer det rum, genstanden udfylder. Selv de

tidligste, kendte tegninger, hulemalerierne fra stenalderen, gør brug

af dette lineære sprog til gengivelse af dyr. Hulemalerier af mennesker

kan have endnu simplere former, blot med enkle streger til lemmer
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7
og krop, ligesom tændstikfigurer. På lignende måde kan vi tegne

streger for omrids og dele, der giver information om størrelse og form,

selv uden at gengive lys og skygge, som vi ellers er afhængige af. Også

måden, som dele af en stregtegning er afbrudt på, kan give en ide

om, hvilken størrelse den beskriver.

Hvorfor gøre det sådan? Hvorfor ikke gengive

hver en detalje af farve og skygge? Ser du,

nogle gange er det interessant at få det hele

med, med der er også noget

fascinerende ved at gengive

virkeligheden med de simpleste

virkemidler. At udvælge et særligt

aspekt af en genstand og betone det mere

end resten giver en tegning meget mere kraft

og udtryksfuldhed end en tegning uden et

dominerende aspekt til at henlede betragterens

opmærksomhed på kunstnerens holdning og interesse.

Af samme grund kan jeg godt lide, når man stadigvæk kan se de

første, forsøgsvise streger indenunder den endelige konstatering. De

vidner om tegningens fremadskridende proces, en søgen efter de vigtig-

ste elementer. Nu kan du spørge, hvad ordet "konstatering" har at

gøre med tegning, men ordet fortæller lige akkurat, hvad en tegning

Et mønster af streger
kan se ud som faste
genstande, selv når
de forestiller mindre
kendte tværsnit.
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