
kleine atelier
Ernest Pignon-Ernest's



Ernest werd in 1942 geboren in
Nice, in het zuiden van Frankrijk.

Zijn vader werkt in het
slachthuis in de stad en zijn

moeder is kapster. Van kinds af
aan tekent hij graag.

 

 
Op zijn vijftiende begint hij te werken
voor een architect. Hierdoor kan hij

de kost verdienen terwijl hij nog
beter leert tekenen.

 

Ernest is een geëngageerde 
artiest en wil via zijn kunst mensen

hun ogen openen en ze laten nadenken
over de realiteit en de wereld.

 
 

Als pionier van de stedelijke kunst in
Frankrijk installeert hij sinds eind

jaren zestig zijn houtskoolontwerpen
op de muren van steden over de hele

wereld.
 
 
 

Nice



Ernest is geïnteresseerd in de sociale
en politieke geschiedenis van onze

wereld waarin minderheden zich niet
vaak uitspreken en er veel onrecht en

misdaad is.

Door te tekenen vond Ernest zijn
eigen manier om zichzelf uit te

drukken en de stilte te doorbreken!
Hij kiest partij voor of tegen ideeën,

feiten, voorbije of hedendaagse
gebeurtenissen. Dat is een

geëngageerde artiest!

Wat is een geëngageerde artiest?
 

En wat is er mooier dan je
boodschap doorgeven op straat?

Niet iedereen gaat naar het
museum en Ernest wil zoveel

mogelijk mensen bereiken.



Vaak zijn ze vluchtig gemaakt en
ze kunnen verschillende vormen

aannemen, zoals graffiti,
stencils, videoprojecties,

posters, installaties,
breiwerkjes, het verzegelen van

objecten, mozaïek, stickers
enzovoort …

De straat als ruimte voor expressie
 

Heb jij ze al opgemerkt? In grote
steden over de hele wereld kun je
ze zien op muren, voetpaden, in

straten, parken of op
monumenten.

Hoewel ze vaak 's nachts en
zonder toestemming worden
gedaan, zijn de werken van

straatartiesten te
onderscheiden van de tag, die

meer als een daad van
vandalisme wordt beschouwd.

Straatartiesten willen de openbare
ruimte niet beschadigen, maar
eerder onze kijk op de stad, de

wereld en kunst veranderen.



Vanaf de prehistorie waren muren
al een medium voor het

onderbrengen van schilderijen en
gravures. We spreken dan van wall
art! Kijk naar de foto! Herken je

welke site het is?
 
 

Kunst op muren is niet nieuw!
 

Het is de grot van Lascaux in de Dordogne, ook wel
"het Versailles van de prehistorie" genoemd.

Maar straatkunst is een hedendaagse
artistieke beweging. Het bloeide op in mei
‘68, een historische sociale beweging die

werd gekenmerkt door demonstraties van
Parijse studenten op zoek naar meer

vrijheid! Street art of straatkunst werd
begin jaren tachtig geformaliseerd.

De politieke boodschappen die de studenten op de
muren van Parijs achterlaten, zijn gevuld met poëzie.

 



Een PARCOURS Street art in Brussel

Even uitwaaien? 
Vraag je ouders om deze QR-

code te scannen en de
straatkunstwerken in jouw

buurt te ontdekken!
 
 
 
 
 
 
 



De tekeningen van Ernest zijn in
zwart-wit en zeer realistisch: de

personages worden zeer gedetailleerd
weergegeven, vooral op het niveau van
de modellering (werk van schaduw en
licht). Ze worden gereproduceerd op
menselijke schaal en lijken bijna echt.

LHoutskool is een soort potlood
gemaakt van verbrand hout dat is
omgezet in houtskool. Het wordt

traditioneel gebruikt om te tekenen
omdat je er snel mee kunt schetsen.

Ernest's technieken
 

Ernest houdt van tekenen! Voordat hij
zijn tekeningen op straat installeerde,
maakte hij houtskoolschetsen in zijn

atelier.
 

De houtskooltekening
 



Voor deze afbeelding gebruikte Ernest
bijvoorbeeld de stenciltechniek. Deze

techniek laat een langere afdruk achter
op de muur en beperkt het aantal

reproducties. Ernest gaat dan over op
de techniek van zeefdruk. 

De tekening met behulp van stencils reproduceren
 

Een stencil is een druktechniek die
reproductie mogelijk maakt: door een
patroon en verf of inkt een afbeelding

meerdere keren op een oppervlak
plaatsen.

Kies op de volgende pagina een afbeelding
 

Nu is het aan jou!Material :
 

Knip met een schaar de vorm uit
 

Maak je uitgeknipte vorm dicht met  stevige plakband of tape
 

Leg je stencil op een wit papier en gebruik een spons om je verf erop te
stempelen

 
Als je je stencil weghaalt, zie je je vorm op het papier! Herhaal deze stappen

met andere kleuren





De zeefdruk is uitgevonden in China onder
de Song-dynastie (960-1279 voor

Christus). Het is een afdruktechniek
waarmee één afbeelding in meerdere

exemplaren kan worden gereproduceerd.
Maar let op, zeefdrukken is niet zoals

kopiëren!
 

De afbeelding reproduceren met een zeefdruk

Ernest zeefdrukt zijn
tekeningen op breekbaar
papier (eenvoudige witte

krant). Vervolgens maakt hij
's nachts zonder

toestemming de collage van
zijn tekeningen, soms met
hulp wanneer het beeld in
grote hoeveelheden wordt

gereproduceerd.
 

Vraag je ouders om deze QR-code te
scannen en in afbeeldingen de

verschillende stadia van zeefdruk te
ontdekken ... hier op textil!

Zeefdruk maakt gebruik van stencils die op een stoffen
scherm liggen en tussen de inkt en de drager zijn
geplaatst. Je vult het sjabloon met inkt, dat het
ontwerp op de steun zal onthullen. Je kunt ook

zeefdrukken op andere dragers dan papier, zoals hout,
metaal, glas, stof, enz.



Zijn collages zijn gebaseerd op
stedelijke architectuur en maken
uiteindelijk deel uit van het leven

van de geïnvesteerde buurt.
Geïntegreerd in het landschap
accepteert de bevolking ze en
gaat zelfs zo ver om ze te
beschermen tegen afbreking.

Vereeuwigd op foto

Tijdelijke werken zijn niet
ondertekend. Het komt zelfs

voor dat een voorbijganger ze
zich toeëigent. Iedereen zou
thuis een werk van Ernest

kunnen hebben!

De tekeningen van Ernest blijven niet lang
plakken. Ze worden verwijderd door het
weer of door schoonmaakdiensten. Om

een herinnering vast te houden, een
herinnering aan zijn werk aan de muur,
moet Ernest er een foto van maken.



«Het werk is niet het beeld zelf, maar dat het vragen
oproept over de plek.»

Ernest Pignon-Ernest

Ernest is van mening dat elke plaats een
geschiedenis heeft, een beleefde ervaring en

dat de muren de herinnering aan het
verleden bewaren. Door een tekening op een

plek te installeren, hoopt Ernest de
gebeurtenissen die daar plaatsvonden nieuw

leven in te blazen.
 

Er wordt gezegd dat zijn werk "in situ"
wordt gedaan ("ter plekke" in het Latijn). Dat
wil zeggen dat het is ontworpen voor een

bepaalde plek en dat het alleen werkt op en
met deze plek.

 

Met zijn straatzeefdrukken daagt Ernest
de voorbijganger uit en stelt hem vragen

over de plaats van de mens in de
moderne stad.



Lezing van twee werken
 



Wat vertelt de geschiedenis ons?
 

Op 16 juni 1976 vond in Soweto de kinderopstand
plaats. Studenten gaan de straat op om vreedzaam
te protesteren tegen een nieuw regeringsbesluit: de

vereiste dat ze Afrikaans leren op school. De
politie schiet op de menigte en veroorzaakt

honderden doden. Een foto van de 12-jarige Hector
Pieterson, die stierf door kogels van de politie,

reisde de wereld rond en schokte de internationale
opinie. Dit is de foto linksboven op de afbeelding!

 

Wat zien we?
 

Het is een houtskooltekening. We zien een vrouw
met een donkere huid, staand, vooraan, onbeweeglijk
met een stervende man in zijn armen, ook met een

donkere huidskleur. Linksboven in de afbeelding is er
een kleine foto die de foto lijkt te zijn waarop de

afbeelding is geïnspireerd.
 

Wat weten we?
 

Deze tekening is in 400 exemplaren gezeefdrukt en
geplakt in twee districten in Zuid-Afrika, Warwick in

Durban en Soweto in Johannesburg.
 

Een Zuid-Afrikaanse Pietà, Durban en Soweto - 2002

Zuid-Afrika



Een beetje meer geschiedenis ...
 

In 1652 eigenden de Nederlanden (het huidige
Nederland) zich Zuid-Afrika toe en maakten er hun

kolonie van. De samenleving is dan verdeeld: aan de ene
kant de kolonisten, de blanke Zuid-Afrikanen, ook wel

Afrikaners genoemd die Afrikaans spreken; aan de
andere kant de armere maar talrijkere zwarte

mensen van Zuid-Afrika. Afrikaners zijn bang om de
macht tegen de zwarte bevolking te verliezen en

lanceerden in 1948 een nieuw beleid genaamd
"Apartheid": dit beleid, gebaseerd op etnische criteria,
heeft tot doel de bevolking te scheiden en de blanken
macht te geven door de zwarten te onderdrukken.

 
 

Niet enkel een herdenking...
 

Ernest wil ook Zuid-Afrikanen bewust maken van hiv,
een virus dat wordt overgedragen tijdens

onbeschermde seks en dat het immuunsysteem
aantast van de persoon die het heeft opgelopen. Deze
vrouw die een zieke bij zich heeft, herinnert zich de
strijd van zwarten voor gelijkheid, maar ook alle
moeders die hun kinderen verliezen door deze

verwoestende ziekte in Afrika.
 

Wat is de boodschap van de artiest? 
 

Ernest's werk herdenkt de opstand van zwarte
Zuid-Afrikanen, onderdrukt door apartheid. Hij liet

zich inspireren door fotografie uit 1976, maar
transformeerde het. Op de originele foto wordt

Hector Pieterson gedragen in de armen van een man,
in Ernest's werk is het nu een vrouw die een man

draagt, zoals de Pietà.

Je hebt zeker al gehoord van Nelson
Mandela? Hij vocht zijn hele leven om de

apartheid te beëindigen en ontving in 1993
de Nobelprijs voor de vrede.

De Pietà is een traditioneel beeld van
de christelijke religie, die Maria
voorstelt die haar dode zoon,
Jezus, in haar armen draagt.

Ernest heeft deze gezeefdrukte afbeelding
op de muren van Zuid-Afrikaanse wijken

geplakt die bijzonder getroffen zijn door hiv:
Warwick in Durban en Soweto in

Johannesburg.
 





Les Expulsés, Parijs - 1979

Wat zien we?
 

Het is een gezeefdrukte houtskooltekening die op de
muur van een zojuist vernietigd gebouw is geplakt.
We zien een man en een vrouw staan met grote

koffers, alsof ze op het punt staan te vertrekken ...
misschien voor een lange reis?

 

Wat weten we?
Deze tekening is in 1979 door Ernest geplakt op de

muren van gebouwen die bestemd zijn voor sloop in
de wijk Montparnasse in Parijs.

 

Wat vertelt de geschiedenis ons?
 

In de jaren 1970-1980 werden een groot aantal
Parijse districten gerehabiliteerd: veel gebouwen

werden vernietigd om plaats te maken voor nieuwe
gebouwen in betere staat.

Montparnasse is een buurt die erg getroffen is
door dit rehabilitatieproject. Op dit moment

worden bewoners massaal uitgezet en worden hun
huizen vernietigd volgens de beslissing van het

gemeentehuis. Dus Ernest-Pignon Ernest ensceneert
personages die vertrekken.

 

Wat is de boodschap 
van de artiest?

 
Ernest hekelt deze uitzettingen, hij

bekritiseert de onmenselijke situatie die
wordt opgelegd aan deze mensen, die van
de ene op de andere dag geen dak meer

boven hun hoofd hebben.
 

 
Als kind werd Ernest zelf met zijn

ouders uit zijn huis gezet, terwijl ze in
Nice woonden. Dit zou zijn interesse in
de gedeporteerden kunnen verklaren!

Als je deze tekening vandaag zou zien, zou je dan
niet aan een ander zeer belangrijk onderwerp

denken? Families die hun land verlaten om de oorlog
te ontvluchten en naar Europa te emigreren…



Het bezoek is voorbij, maar voordat ik
afscheid neem, zou ik graag één ding willen
weten ... als je een boodschap kon geven,

welke zou dat dan zijn? Welk ontwerp zou
je kiezen om het te illustreren en voor
welke plaats zou je ervoor kiezen om je

boodschap meer gewicht te geven?


