


Tango is een praktijkuitbreiding op de komende videoles over het tapijt van Bayeux.

Deze les is een uitwerking van ons Zoom-experiment ‘Tango’, waarin we de
mogelijkheden van een toegepaste kunstbeschouwing hebben uitgeprobeerd.

Je kan Tango zowel aanschouwelijk als proefondervindelijk opnemen. Dit wil zeggen
dat je er desgewenst zelf mee aan de slag kan.

Ik beschouw het overigens als een volwaardig alternatief voor de opdracht 
‘museumfiche’ of de opdracht ‘schetsboek’.



De naam van deze opdracht is ontleend aan

Hugo Pratt, Tango, 1967, 8ste album van de reeks Corto Maltese, Casterman.



We gaan zoals Hugo Pratt spelen met verschillende beelduitsnijdingen 

en gaan daarbij na wat de uitsnit doet met het gegeven beeld.



Ik heb daarvoor een beeld van het internet geplukt. Zoek ‘tapisserie bayeux’ met Google image ..



.. en selecteer een scène.



Dit beeld is wel reeds een uitsnijding uit een groter tableau uit het ..



Anoniem, Het Tapijt van Bayeux, tussen 1066 en 1082, 

borduurwerk, 50 x 6838 cm, Musée de la Tapisserie de Bayeux, Bayeux.



Het tapijt vertelt de Slag bij Hastings (1066), waarbij Willem de Veroveraar vanuit Normandië 

Engeland binnen viel en de Angelsaksiche koning Harold versloeg.



Het tapijt van Bayeux vertelt het relaas in meer dan 70 sènes, die allemaal aan elkaar gerijgd worden. 

Het is dus een stripverhaal ‘avant la lettre’ of beter een ‘bande dessinée’ een gefigureerde band.



De stijl van de romaanse kunst met zijn vereenvoudigde contourtekening en vlakke kleurinvulling  

doet eveneens aan het medium van het tripverhaal denken. De tableaus worden zelfs met een 

Latijnse inscripties toegelicht zoals het stripverhaal werkt met tekstballonen.



Het is dan ook niet verrassend om te constateren dat het tapijt reeds verstript werd.



Hoewel zo een lange band met opeenvolgende scènes eerder verwant is aan het filmmedium.



Ook het stripverhaal is een beeldsequens, maar hier wordt het verhaal versneden in beeldkaders. 

(Hugo Pratt, De Kelten, deel 5 van de reeks Corto Maltese)



We gebruiken de ontwerpschetsen van André Juillard, die samen met Yves Sente de succesreeks 

Blake en Mortimer van E. P. Jacobs verder zet, als een didactische richtlijn.

Juillard 317 tekeningen, 2015, uitgeverij BLAKE § MORTIMER / studio Jacobs (Dargaud-Lombard nv.)



Het zoeken naar een adequate uitsnijding is van groot belang in de strip. 



We kunnen ons voor het uitsnijden behelpen met een digitale crop tool .. 



of analoog tewerk gaan met twee papieren hoeken die we over elkaar schuiven over een print.



We gebruiken het als een ‘zoeker’ ..



.. voor verschillende uitsnijdingsmogelijkheden ..



.. die we vervolgens met elkaar kunnen vergelijken en ..



.. waarbij we ons afvragen wat de uitsnijding nu precies met het beeld doet:



Tango

Welke impact heeft het formaat: staand (actief) of liggend (rust)
Betreft het een gebruikelijk of een ongebruikelijk formaat?

Wordt het beeld abstract, beschrijvend of verhalend,
informatief, intrigerend of enigmatisch?

Hoe verhoudt het motief zicht ten opzichte van de beeldruimte?
Ruime kadrering (veel restruimte), vlak vullend of enge kadrering (met afsnijdingen)?

Welke positie neem het motief in binnen het bladformaat?
Staat het centraal, lateraal of in een uithoek?

Welke impact heeft de uitsnede op de beeldruimte?
Treden we als toeschouwer in de ruimte of blijft die op afstand?
Heeft de beeldruimte een diepte, biedt die een inkijk of wordt het een autonome 
picturale ruimte?

Wat wordt er gethematiseerd: het binnen beeld of het buiten beeld (= hors champs)?
Welke impact heeft de beelduitsnede op de beeldstructuur: 

Creëert het een rust of beeldspanning?
Symmetrische of asymmetrisch?
Wordt de compositie eenvoudig, druk of complex?

Wat haalt de beelduitsnede naar voren?
Het motief, een restvorm, een actie, een gebaar, een scène, een sfeer, een compositie, 
een textuur, een kleur, ..?



Hier tast Juillard het effect af van de richting van het beeldformaat: horizontaal of verticaal



Welke impact heeft het liggend formaat: het beeld wordt informatief



Welke impact heeft het staand formaat: het beeld wordt actief



Welke impact heeft een vierkant formaat: het beeld staat op zich



Het horizontaal formaat (landschapsformaat) is rustig-overzichtelijk 

en geeft een verhalend of een beschrijvende teneur aan het beeld.





Het verticaal formaat (portretformaat) is actief, het motief domineert het beeldveld ..



.. of monumentaliseert de actie.





NB: beide beeldsneden komen uit het zelfde tableau.



De beeldsnede kan ook een impact hebben op de verhouding van het motief ten opzichte van de 

beeldruimte: ruime kadrering (veel restruimte / ruim decor), ..



.. vlakvullend,



.. of enge kadrering (met afsnijdingen).



We kunnen ook de positie onderzoeken van het motief binnen het bladformaat: ..



.. lateraal (aan de zijkant),



Vergelijking tussen centraal (sluit het beeld af) en lateraal (inkijk op het perron).







of staat het motief in een uithoek?





Wanneer niet alle informatie gegeven is wordt het beeld intrigerend of enigmatisch.





Wanneer alle noodzakelijke informatie daarentegen wel gegeven is wordt het beeld informatief: narratief, ..





.. of descriptief.





Door er wat mee te spelen kan het beschrijvende overgaan in het verhalende of vice versa.





Welke impact heeft de uitsnede op de beeldruimte? 

Hier staat de picturale ruimte op afstand (het is niet onze ruimte), ..



.. en deze ruimte is opgebouwd met een zigzag tussen voorplan, middenplan en achtergrond.



Hier worden we als toeschouwer ingezogen in de ruimte van het beeld.





Hier blijven we als toeschouwer op een afstand, maar we krijgen een voyeuristische inkijk.





Dit beeld is opgebouwd met een contrastruimte. 

Een geaccentueerd motief vooraan duwt als het ware de rest met een meter de ruimte in (= ‘repoussoir’)





Wat wordt er met de kadrering gethematiseerd: het binnen beeld ..



.. of het buiten beeld (= hors champs)?







Een beeldkader bakent de picturale ruimte scherp af.



Maar de kader kan ook doorbroken worden ..







.. of zelfs volledig opgeheven worden.



De voorstelling kan de toeschouwer uitnodigen om in het beeld te kruipen ..



.. of daarentegen naar de toeschouwer toe komen.



De kadrering kan de beeldcompositie thematiseren ..







.. een tekenstijl, ..



.. een textuur ..



.. een kleurharmonie ..







.. licht-donker waarden (met oog op een ruimtelijke schikking) ..



.. (of op een decoratieve afwisseling)



De uitsnede kan een detail monumentalizeren (= blow-up), ..



.. focussen op de motiefwaarde ..



.. die zelfs volledig abstract kan worden.



.. of nog de focus leggen op de restvorm.



Desgewenst kan je je beelduitsnede ook zelf bewerken door bijvoorbeeld ..



toonwaarden toe te voegen



of een kleuraccent te leggen



Hiervoor kan je gebruik maken van de reproductie van het tapijt door Andrew Coltée Ducarel

(1752), naar de gravures van Bernard de Montfaucon.





Je kan eventueel ook gebruik maken van ander beeldmateriaal ..



.. en deze in een collage toevoegen.



of de opdracht toepassen op een gevonden foto:













Tot slotte zorgt Hugo Pratt voor een opwarmer: restvorm, abstracte motiefwaarde, vierkant 

formaat, compositie, sfeer, beeldspanning, ‘hors champ’, vlakvulling, close-up, kleurvlakken, …

Hugo Pratt, Tango, 1985 – ’86, zeefdrukreeks, 70 x 70 cm, ed. Del Grifo.





















Veel plezier!


