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légende

Den MNHA huet sech gefreet, och dëst Schouljoer 
nees e Projet mat der École nationale pour adultes 
(ENAD) kënnen op d’Been ze setzen. De Musée 
ass ëmmer nees beméit, eng flexibel Offer fir de 
Schoulpublic unzebidden a gemeinsam mat den En-
seignanten nei Projeten op Mooss auszeschaffen.

Am Kader vun der Ausstellung iwwert Barockkonscht 
aus Florenz, déi nach bis den 21. Februar am MNHA

ze gesinn ass, haten d’Schüler aus dem «Atelier Art 
et Musées» vun der ENAD d’Geleeënheet un engem 
flotten Zeechekuer mam Kënschtler Pit Molling deel-
zehuelen. De Pit Molling, jonken Artist vun deem den 
MNHA 2020 och e Wierk fir a seng Sammlung kaf huet, 
ass en Expert wat dat fräit Zeechnen ugeet an huet 
schonn d’„How to draw“-Workshops fir den erwuessene
Muséespublic encadréiert. Mat de Schüler vun der 
ENAD konnt hie säi Know-how a punkto figurativ Zeech-
nen deelen a selwer spannend nei Erfarunge maachen. 

Bei enger éischter Visitt duerch d’Ausstellung sinn 
d’Schüler gewuer ginn, wéi wichteg eng Zeechnung
och scho viru méi wéi 500 Joer war, zemools fir déi 
deemoleg Kënschtler aus Florenz. Bei den ausge-
stallte Barocktabloe mat gréisstendeels biblesche 
Personnagen ass et an de meeschte Fäll eng Vir-
zeechnung als Ausgangspunkt ginn, op där dann déi 
eigentlech Molerei opgebaut gouf.

STEP BY STEP
A fënnef Seancen huet de Pit Molling de Schüler 
d’Grondtechnike vum Zeechne mat op de Wee ginn. 
Zesummen hunn si sech Schrëtt fir Schrëtt un dat
figürlecht Zeechnen erugewot, wat ëm villes méi 
usprochsvoll ass, wéi eng Nature Morte duerze-
stellen. Den Ufank huet en Apel gemaach: hei ass et 
drëms gaangen, e Gefill fir d’Dimensiounen ze kréien 
an ze leieren, wéi ee mat Hëllef vu sengem Bläistëft 
d’Mossen an d’Proportioune vun engem Géigestand 
kann huelen an op d’Blat iwwerdroen. Mam Bläistëft, am 
rietse Wénkel virum Aen positionéiert, hunn si mat der 
Bläistëftsspëtzt an hirem Daum, déi hinnen als Repère 
gedéngt hunn, d’Breet, d’Déift an d’Distanzen tëscht 
verschidden Orientatiounspunkte vum Objet ermëttelt. 
Beim Zeechne vun engem Stéck Holz hunn d‘Partici-
pants dann engem zweete Schrëtt och hier Erfarung 
mat geometresche Forme gemaach a versicht de Verlaf 
vun de Linnen a de baussechte Konture mat der richte-
ger Perspektiv op ze molen. Och hei huet de Bläistëft 
an zweeërlee Hisiicht eng wichteg Roll gespillt. Bei
dësem Exercice gëllt, wat méi moossen, wat besser, sou 
de Pit Molling: „Iert ee mam fräien Zeechne richteg 
lass leeë kann, muss een als éischt e bëssi Theorie 
léieren, fir ze wësse wéi ee mam Bläistëft ëmgeet a 
wéi een d‘Mosse par Rapport zur Dimensioun, an zur 
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Orientatioun vun engem Géigestand richteg hëlt. Wat 
dës Berechnunge méi exakt gemaach sinn, wat een 
sech duerno beim Zeechne méi Fräiheete ka ginn.“

NOM MOOSSEN KËNNT DÉI GROUSS 
FRÄIHEET
Fir no deem ganzen Ofmoossen a Gerechens dann 
och e Gefill fir dat fräit Zeechnen ze kréien, huet de 
Pit Molling mat de Schüler weider Opwiermübunge 
gemaach. Iert et un déi figurativ Motiver gaangen 
ass, ass als éischt nach un enger Pabeierknujel ge-
test ginn. An dat souwuel ofwiesselend mat der lé-
nker wéi och mat der rietser Hand oder mat engem 
verlängerte Bläistëft. „De Mouvement soll net aus 
dem Handgelenk kommen, mee aus dem ganzen 
Aarm“, präziséiert de Pit Molling. Heiansdo muss 
een sech och forcéieren, de Verstand auszeschalten 
an op säi Gefill an déi virdru genee agezeechente 
Linne vertrauen, och wann dat eegent Aen engem 
heiansdo e ganzt anert Raumgefill virgaukele wëllt.
Fir d’Zeechne vu Figuren a Portraite gëllen déi selwecht 
Reegelen, ma hei kennt nach d’Schwieregkeet derbäi, 
dat ee probéiert en Motiv ze zeechnen, dat sech bewee-
gt. Bei dësem Atelier hunn d’Schüler sech géigesäiteg 
portraitéiert. Wéi bis d’Grondkonstruktioun mat der 
Anatomie, de Gesiichtskonturen an de korrekte Pro-
portiounen um Blat festgehale waren, hunn déi Jonk 
mam fräien Zeechne lassgeluecht. Wat d‘Duerchstel-
lung vun de Liichtverhältnisser an de Schattéierungen 
ugeet, hunn d‘Schüler och hei nëtzlech Tipps vum Pit 
Molling kritt: „Beim Kontrastéieren hëlleft et sech un 
Elipsen ze orientéieren an sech vun de méi däischtere 
Plazen an dat Hellt eriwwer ze schaffen.“

FLEXIBEL BLÉIWEN
Duerch déi streng Reegelungen am Zesummenhang 
mam COVID-19, konnten d’Schüler déi fënnef ge-

plangte Seancen net am MNHA fäerdeg maachen. 
Fir dat de Projet awer net an der Loft hänke bléift, ass 
de ganze Workshop kuerzerhand aus dem Musée an 
d‘Schoul verlagert ginn, wat der Motivatioun vun de 
Schüler awer keen Ofbroch gedinn huet. De Pit Molling 
huet déi Jonk an hirem Klassesall besicht, wou si hier 
Zeechenaarbechte konnte gemeinsam ofschléissen.

Fir d’Schüler vun der ENAD war de Projet mam sympa-
theschen Artist eng interessant Aventure, bei der si mat 
neie Technike geléiert hunn Géigestänn a Gesiichter 
ze zeechnen. Och fir de Pit Molling war dëse Projet 
eng immens flott Erfarung: „Ze gesi wéi d’Schüler, déi 
am Ufank ganz onsécher waren an un hire Fäegkeete 
gezweiwelt hunn, e bemol opbléien an richteg aus sech 
erauskommen, gëtt engem e schéint Gefill. Et huet ee 
gesi wéi si mat all Stonn méi Spaass drun haten. Et war 
beandrockend, wat mäin klenge punktuellen Input 
bewierkt huet a wéi séier si sech selwer weider entwéc-
kelt hunn. Wéi si bis gemierkt hunn, wéi einfach et ka 
sinn wann een sech am Ufank un déi puer Reegelen 
hält, ware si sou motivéiert, dat ech si souguer hu misste 
bremsen, well se net méi ophale wollte mat Zeechnen.“

Michèle Platt
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