Hvad er en lystegning?
Et billede tegnes i luften med en lommelygte (eller anden
lyskilde) foran et kamera og lyssporet registres som en tegning af lys. Kameraets åbningstid bestemmer hvor lang tid,
du har at tegne i. Du kan selv komme med på billedet, hvis
du vælger at affyre en blitz undervejs.

Prøv selv:
Du skal bruge:
- kamera, hvor åbningstiden kan indstilles
- kamerastativ (hvis du har et)
- lommelygte eller anden lyskilde
- mørkt lokale
- computer og printer

Sådan gør du:
1. Start med at lave en skitse på et stykke papir. Tegn med lukkede øjne uden at løfte blyanten fra papiret. Øv dig indtil
du er tilfreds med resultatet.

2. Stil kameraet op i rummet og find den rigtige afstand, hvorfra du skal stå og tegne. Stil skarpt.

3. Indstil kameraets åbningstid, 15-20 sek. er passende.
4. Lav lystegningen:
- husk at vende lommelygten hen mod kameraet hele tiden.
- stå på samme sted, men brug store armbevægelser.
- affyr blitz, hvis du selv vil med på billedet.
- eksperimentér gerne med forskellige lyskilder.
5. Brug et computerprogram til at redigere billedet (Fx Photoshop):
- lav om til s/h
- beskær billedet
- justér lys og kontrast
- print billede (brug lidt tykt glittet papir i stedet for kopipapir)
-put i en flot ramme.

Om Asger Jorns lystegninger
I 1953 udførte Asger Jorn 21 lystegninger efter opfordring af fotograf Poul Pedersen. Tegningerne blev udført i et
mørkt atelier ved hjælp af en lommelygte foran Poul Pedersens åbne kamera. Under lystegningen støttede Jorn sig til
en skitsebog.
Mange kunstnere har før og siden eksperimenteret med lystegninger, men især Picassos lystegninger var en inspirationskilde for Poul Pedersen og Jorn. I 1949 lavede Picasso en serie lystegninger med hjælp fra LIFE Magazine fotografen Gjon Mili.
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