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Maximilian Rittler (Mode / Fashion)
Winnaar van de ‘Prijs van de tekenleraars’
Winner of the ‘Prize of the drawing teachers’

4

5

Béla Juttner
(Mode / Fashion)

‘Drawing never goes as quick
as you planned it to go.’
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Julia Ballardt
(Mode / Fashion)

‘Als ik echt heel goed bezig ben, dan denk ik niet meer, dan val ik in zo’n meditatieve toestand waar ik ook niet
meer met iemand kan spreken of zo. Dan gaat het eigenlijk meer om het omzetten van wat ik zie op papier.
Dat is het leukste aan het tekenen: in die fase komen waar ik niet meer moet denken.’

Jeroen Bocken
(Fotografie / Photography)
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Leo Lopez
(Vrije Kunsten - In Situ / Fine Arts - In Situ)

‘You’re going in another time-lapse, which is your own world.
That’s what I like about drawing: it’s taking you out of everything.’

Fujiwara Yu
(Juweelontwerp en Edelsmeedkunst / Jewellery Design & Gold- and Silversmithing)
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Marilou Dejans
(Vrije Kunsten - Schilderkunst / Fine Arts - Painting)

‘Als ik teken, probeer ik
dingen te tekenen die ik niet
kan zien, of dingen die ik
niet kan verwoorden, niet
kan vertellen. Ik probeer
dat te uiten door te tekenen,
omdat ik vind dat tekeningen
meer zeggen.’

Nanna Sofie Reseke Mikkelsen
(Grafisch Ontwerp / Graphic Design)
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‘Het is
opluchting
en resetten.’

Aleksandra Braska, Mattiello Vitória Damiani, Nanna Sofie Reseke Mikkelsen (Grafisch Ontwerp / Graphic Design),
Lize Crauwels (Theaterkostuum / Theatre Costume Design)
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Anna Karoliina Multas
(Vrije Kunsten - Vrije Grafiek / Fine Arts - Printmaking)
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Eli Verkeyn
(Theaterkostuum / Theatre Costume Design)

Michèle van Eggermont
(Grafisch Ontwerp / Graphic Design)

Anna Karoliina Multas
(Vrije Kunsten - Vrije Grafiek / Fine Arts - Printmaking)

‘The less conscious I am when
I draw the more I get from it.
The more conscious I am the less
interesting things become.
The less free I am.’
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‘Ik denk dat het is zoals
mensen die een dagboek
bijhouden om dingen van
zich af te schrijven. Een
soort van creatieproces om
de gedachte die je hebt in
een ding te steken, zodat
je ze dan weer op een
afstand kunt bekijken.’

Xander Faes
(Vrije Kunsten - Beeldhouwkunst / Fine Arts - Sculpture)

Deze publicatie verschijnt naar aanleiding van de
Boekenbeurs 2018 en past in het onderzoeksproject
‘Tekenen’ van de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten Antwerpen.
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