


In dialoog
Welkom in het Museum voor Schone Kunsten Gent. 
Met deze dialoogkaarten nodigen we je uit om aan 
de hand van enkele kunstwerken uit onze collectie 
Nederlands te oefenen. We praten over alledaagse 
onderwerpen zoals liefde, muziek, kinderen, … 
en leren zo elkaars cultuur kennen. Daarenboven is 
het een aangename kennismaking met het museum 
en de kunst die het bewaart.

 
-> Berg je tassen en jassen op 

in de lockers beneden, naast 
de toiletten.

-> Vraag een zaalplan van 
het museum aan de balie.

-> Neem indien gewenst een 
klapstoel in de inkomhal.

-> Stippel je route uit: 
  –  Bekijk de kaarten en 

kies de kunstwerken /
onderwerpen waar je 
over wil praten.

  –  Duid ze aan op het 
zaalplan.

-> Ben je de weg kwijt, 
spreek één van de erfgoed
bewakers aan. Je herkent 
ze aan hun kostuum en 
naamplaatje.

 Spelregels
-> Kijken mag, aanraken niet! 

De kunstwerken zijn vaak 
heel oud en kostbaar, dus 
let er op dat je afstand houdt. 

-> Foto’s nemen mag, 
zonder flits.

-> Kijk naar het schilderij en 
lees de vragen luidop aan 
elkaar voor. Iedereen krijgt 
de kans om te antwoorden.

-> De vragen zijn een leidraad. 
Sla er gerust over of verzin 
zelf nieuwe vragen.

-> Neem je tijd om te kijken 
en te luisteren naar elkaar.

-> Probeer allemaal evenveel 
aan het woord te komen: 
fouten maken mag!

-> Tip voor de begeleider: 
probeer de deelnemers 
zoveel mogelijk zelf aan 
het woord te laten.

-> Wil je meer achtergrond
informatie over het kunst
werk, lees dan de achterkant 
van de kaart. 

-> Ben je klaar, geef de kaarten 
terug aan de balie.



Moedertaal
Wat zie je?

Waaraan doet het 
je denken?

Wat is het mooiste 
woord uit jouw 
moedertaal? Wat 
betekent het?

Wat vind je het mooiste 
Nederlandse woord?

Wanneer, waar en met 
wie spreek je soms je 
moedertaal?

Wat bepaalt, naast 
jouw moedertaal, 
wie je bent?

In welke talen kan 
je jezelf uitdrukken?



Parastou Forouhar 
Written Room 
2017

De Iraanse kunstenares Parastou Forouhar maakte 
in de inkomhal van het museum de muurschildering 
Written Room waarbij ze de lettertekens van het 
Perzische alfabet gebruikt.

Ondanks de schijn van leesbaarheid heeft deze 
tekst geen betekenis. Als immigrant heeft ze het 
over het verlies van haar moedertaal, het Farsi, 
die enkel in haar herinnering verder leeft. Sinds 
1995 heeft de kunstenares haar ‘Written Rooms’ 
op verschillende plaatsen uitgevoerd. Daarmee wil 
ze de  toeschouwers aanmoedigen om na te denken 
over taal en identiteit.



Seizoenen
Wat zie je?

Welke kleuren zie je?

Wat voel je bij 
dit schilderij?

Heb je al op ijs gelopen 
of geschaatst?

Heb je al sneeuw 
gezien?

Kan je de 4 seizoenen 
opnoemen?

Welk seizoen heb 
je het liefst?

In welk seizoen ben 
je geboren?

Hoe is het weer 
in jouw thuisland?

Welke titel geef jij 
aan dit schilderij?



Emile Claus 
De ijsvogels 
1891

Het is winter. Het vriest zo hard dat je over de 
rivier kunt lopen. De kinderen glijden op het ijs 
met sleetjes en met stokken duwen ze zichzelf 
voort. Ze dragen geen schaatsen maar houten 
klompen want die zijn warmer. Emile Claus noemde 
deze kinderen ‘ijsvogels’: ijsvogels in plaats van 
speelvogels. Het is avond, de ondergaande zon 
kleurt de lucht roze. In de verte lijkt de boerderij 
te slapen tussen de kale bomen, die een wazige 
massa vormen.

Het ijs werd in bredere streken geborsteld, waarin 
wit, geel, roze en blauw het ijs doen leven. Aan de 
lucht kunnen we Claus’ manier van schilderen het 
beste zien. Allemaal kleine vlekken en strepen, 
heel zorgvuldig naast elkaar geplaatst. Als je ver 
van het schilderij staat zie je de vlekken niet meer. 
De kleuren lijken dan in elkaar te vloeien. Enkele 
schilders ontdekten dat je op die manier het licht 
beter kon weergeven. Dit zijn de impressionisten. 
Ze geven een indruk of impressie van het licht en 
de kleuren.

Het moeilijkste is het licht zó te schilderen dat 
je kunt zien of het ochtend, middag of avond is. 
Of het lente is, zomer, herfst of winter. Claus was 
hierin een meester, we noemen hem daarom een 
licht kunstenaar, een luminist.



Feest
Wat zie je?

Welke kleuren zie je?

Welk feest is dit?

Ben jij al naar een 
trouwfeest geweest?

Wat eten ze?

Hoe vier jij graag feest?

Wanneer vier je feest?

Met wie vier je feest?

Welke titel geef jij 
aan dit schilderij?



Pieter (de Jonge) Brueghel 
Bruiloftsmaal in de schuur 
1616

Het werk toont een Vlaamse boerenbruiloft uit 
de 17de eeuw, en speelt zich af in een schuur.

De bruid zit centraal voor het witte doek waaraan 
haar papieren bruidskroon hangt. De traditie vertelt 
dat de bruid als enige de haren los mag dragen op 
haar huwelijksfeest. Wie de bruidegom is, is niet 
zeker. Is het de man rechtover de bruid, achteruit 
leunend met een kop in de hand? Doedelzakspelers 
zorgen voor muziek en een kind op de voorgrond 
likt een bord pap af. Bovenaan rechts hangen twee 
korenbundels en een hark. Deze verwijzen naar een 
vruchtbare oogst.

Dit schilderij is een kopie van het originele 
Bruiloftsmaal dat vader Pieter schilderde. In deze 
versie werd een vrijend koppel, half verborgen op 
de hooizolder links, toegevoegd.

De boerenbruiloft is een genrestuk: een tafereel 
uit het dagelijkse leven.



Hobby
Wat zie je?

Welke kleuren zie je?

Wat doet de vrouw?

In welke kamer zit ze? 
Hoe zie je dat?

Lees jij graag?

Welk genre boeken lees 
je graag?

Wat is jouw 
lievelingsboek?

Wie is jouw 
lievelingsschrijver?

Ga jij soms naar 
de bibliotheek?

Wat kan je allemaal 
uitlenen in 
de bibliotheek?

Wat is jouw hobby?

Welke titel geef jij 
aan dit schilderij?



Torajiro Kojima 
Lezende vrouw 
1921

De Japanse kunstenaar Torajiro Kojima raakte 
 betoverd door de stad Gent met haar middeleeuwse 
gebouwen. Van 1909 tot 1912 studeerde hij aan de 
Gentse Academie voor Schone Kunsten, en leerde 
daar Emile Claus kennen (zie De ijsvogels), door 
wie hij sterk beïnvloed werd. Als schilder onderging 
Kojima verschillende Europese invloeden, zoals 
het impressionisme en het fauvisme. Dit laatste 
is een kunststijl gekenmerkt door felle kleuren, 
de  zogenaamde ‘Fauves’. Dit is het Franse woord 
voor ‘wilde beesten’.

Tijdens zijn verblijven in Europa verzamelde Kojima 
schilderijen van zijn Parijse tijdgenoten en Gentse 
vrienden. Zo brengt hij werken van o.a. Claus, Delvin, 
Monet, Matisse, Marquet en Rodin naar Japan. 
Dit wordt het hart van de collectie van het Ohara 
Museum of Art in Kurashiki, het eerste museum voor 
moderne Westerse kunst in Japan, geopend in 1929.



Kinderen
Wat zie je?

Welke kleuren 
vallen op?

Hoe voelt het 
meisje zich?

Welk gevoel krijg je 
bij dit schilderij?

Welke herinneringen 
heb jij aan je kindertijd?

Waar ben je geboren?

Welk speelgoed had jij?

Heb je zelf kinderen?

Welke titel geef jij 
aan dit schilderij?



Felice Casorati 
Meisje op rood tapijt 
1912

Voor het schilderij stond Ada Trentini model. 
Er bestaat een foto van haar in een gelijkaardige 
houding waardoor de schilder zich liet inspireren. 
Door de ramen valt het licht van de zon naar binnen 
en tekent heldere vlakken op de grond. Ze heeft al 
haar schatten uitgespreid. Ze verwijzen zowel naar 
de voorbije kindertijd, als naar de toekomst van de 
volwassenheid. Ook de bevreemdende combinatie 
van rood en blauwviolet draagt bij tot het dromerig 
karakter van het schilderij.

Als de schilder heel hoog staat en van daar 
uit neerkijkt, zoals hier, dan noemen we dit 
 vogelperspectief. Het benadrukt de afstand 
tussen de toeschouwer en het meisje, dat zich in 
haar eigen wereld heeft teruggetrokken. De plaats 
waar je gaat staan bepaalt het uitzicht of pers pectief. 
Je kunt op de grond gaan liggen en naar boven 
kijken als een kikker in het gras, dat noemen we 
 kikvors perspectief. Je kunt gewoon op dezelfde 
hoogte gaan zitten, op ooghoogte.



Landschap
Wat zie je?

Is dit een landschap in 
België of in een ander 
land? Hoe zie je dat?

Beeld je in dat je daar 
bent: hoe voelt het 
aan? Kan je dit gevoel 
beschrijven?

Ben je al eens in de 
woestijn geweest?

Welke titel geef jij 
aan dit schilderij?



Adolf von Meckel 
Het Sint-Catharinaklooster in de Sinaï (Egypte) 
ca. 1892

Tijdens zijn studietijd reisde Adolf von Meckel naar 
het Nabije Oosten. Hij verbleef een week lang in de 
Sinaïwoestijn, waar dit tafereel zich afspeelt. Naast 
Oosters getinte werken schilderde hij landschappen 
in het huidige Egypte, Israël en Jordanië.

In dit schilderij combineerde de kunstenaar 
het ruige, onherbergzame woestijngebied met 
elementen uit het dagelijkse leven, geïllustreerd 
door de karavaan op de voorgrond. We zien een 
 realistische weergave van het landschap door de 
details, de weergave van verschillende materies, 
en het ongewoon grote formaat.

Typisch voor het realisme is het waarheids
getrouw weergeven van de maatschappelijke 
 werkelijkheid en alledaagse gebeurtenissen.



Liefde
Wat zie je?

Welke kleuren 
vallen op?

Welk gevoel geeft 
dit schilderij jou?

Ben jij verliefd?

Staat een ‘hart’ in jouw 
cultuur ook symbool 
voor liefde?

Wat betekent liefde 
voor jou?

Wat vind je het 
belangrijkste in een 
relatie?

Welke kleur past 
bij de liefde?

Welke bloem past 
bij liefde?

Geef 5 woorden die 
bij liefde horen.

Welke titel geef jij 
aan dit schilderij?



Léon De Smet 
Interieur of De Verliefden 
1911

Een verliefd paar versmelt bijna in het schilderij. 
We zien het buitenlicht binnen vallen op de muur 
boven het koppel, wat een raam suggereert. Zoals 
wel vaker gebeurde, integreerde de schilder twee van 
zijn eigen doeken in dit schilderij langs beide kanten 
van de schouw. Ook George Minne is aanwezig met 
De kleine reliekdrager op de schoorsteenmantel, 
één van zijn bekendste beelden, dat ook op andere 
schilderijen van Léon de Smet voorkomt.

De kunstenaar creëert een atmosfeer met ruimte 
en licht, door een geraffineerd kleurenpalet en een 
doordachte compositie. Opvallend hierbij is het 
gebruik van de schildertechniek pointillisme. 
Hierbij wordt de verf niet gemengd op het palet, 
maar met stippen pure kleuren op het doek aange
bracht. Deze stippen vermengen zich, omdat onze 
hersenen deze stippen waarnemen als kleurvlakken.



Muziek
Wat zie je?

Wat doet de vrouw?

Wat voel je bij 
dit schilderij?

Wanneer luister 
je naar muziek?

Wanneer zet je 
het volume hoger?

Wat betekent muziek 
voor jou?

Naar welke muziek 
luister je graag?

Bespeel je een 
instrument?

Wat is jouw 
lievelingsinstrument?

Kan je het geluid 
nadoen?

Welke titel geef jij 
aan dit schilderij?



Fanny PaelinckHorgnies 
De heilige Cecilia 
1829

De meeste werken in het museum zijn  geschilderd 
door mannen, maar dit kunstwerk schilderde 
een vrouw.

Hier is de heilige Cecilia afgebeeld, één van de 
populairste Romeinse martelaressen uit de tweede 
eeuw. Sinds de late middeleeuwen geldt Cecilia als 
patrones van de muziek. Hier bespeelt ze de harp, 
een instrument dat steeds populairder werd in het 
begin van de negentiende eeuw.

Dit is een typisch voorbeeld van de neoclassicis-
tische schilderkunst. Deze stijl is geïnspireerd door 
de klassieke Griekse en Romeinse kunst. Typisch 
daarvoor is de duidelijke weergave van de realiteit 
met krachtige lijnen.



Portret
Wat zie je?

Is het meisje blij of 
droevig? Waarom? 
Hoe zie je dat?

Het meisje is in rouw 
na het overlijden van 
haar moeder. Is er een 
ritueel of traditie in 
jouw cultuur bij het 
overlijden van een 
persoon?

En bij een geboorte?

Bij een huwelijk?

Wat merk je op aan 
het interieur?

Is het meisje rijk 
of arm?

Hoe oud is het meisje?

Welke titel geef jij 
aan dit schilderij?



Théo Van Rysselberghe 
Portret van Marguerite Van Mons 
1886

Met een dromerige en afwezige blik kijkt 
Marguerite Van Mons naar de toeschouwer. 
Théo Van Rysselberghe portretteerde het meisje 
kort na het overlijden van haar moeder. De donkere 
jurk staat in fel contrast met haar bleke huid en het 
teerblauwe van de deur met gouden elementen. 
Het meisje is frontaal afgebeeld en staat met haar 
rug tegen de deur. Haar rechterhand houdt de 
deurknop vast alsof ze de kamer zopas is binnen
gekomen of die net wil verlaten. Dit dubbelzinnig 
gebaar en de melancholische sfeer kenmerken 
dit schilderij.



Het museum
Is het de eerste keer dat 
je dit museum bezoekt?

Wat is je eerste indruk?

Hoe zeg je ‘museum’ 
in jouw moedertaal?

Zijn er in jouw 
thuisland ook musea? 
Bezocht je deze wel 
eens?

Ken je andere musea 
in Gent?



Het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) 
1902/1913
Het Gentse Museum voor Schone Kunsten is een 
van de oudste musea in België. In de permanente 
presentatie ontdek je ruim 600 topstukken uit de 
Europese schilder en beeldhouwkunst, van de 
middeleeuwen tot vandaag.

Het museumgebouw werd ontworpen door  architect 
Charles Van Rysselberghe en dateert van 1902. Voor 
zijn ontwerp liet hij zich inspireren door Griekse 
tempels, wat je goed kan zien aan de buitenkant met 
de trappen en zuilen. Voor de Wereldtentoonstelling 
van 1913 kreeg het museum twee nieuwe  vleugels 
met extra zalen. Door deze ingreep werd de 
oppervlakte van het museum bijna  verdubbeld. 
De collectie blijft groeien door schenkingen 
en aankopen.



Zintuigen
Wat zie je?

Wat doet elke man 
op het schilderij?

Welke voorwerpen 
hebben ze vast?

Wat stellen ze voor?

Kan je alle zintuigen 
opnoemen?

Welk zintuig vind je het 
belangrijkst? Waarom?

Kan je ook de 
verschillende 
smaken opnoemen?

Welke titel geef jij 
aan dit schilderij?



Theodoor Rombouts 
Allegorie van de vijf zintuigen 
1632

In dit tafereel verbeeldt de kunstenaar de 5 zintuigen 
aan de hand van 5 verschillende mannen met 
diverse voorwerpen.

Elke man symboliseert een bepaald zintuig. 
We noemen dit een allegorie: een voorstelling 
waarin mensen en dieren abstracte begrippen 
verbeelden die je niet kunt aanraken of  naschilderen 
(zoals tijd, heimwee, zien, denken, voelen). Deze 
begrippen kan je duidelijk maken door attributen 
te gebruiken.

De oude man met bril en spiegel stelt het Zicht voor. 
Het personage die het Gehoor voorstelt, bespeelt 
een soort basluit. In de blinde man in het midden 
herkennen we de Tastzin. De man met een glas wijn 
in de hand beeldt de Smaak uit, de jonge man met 
pijp en knoflook, de Reukzin.

De schilder lijkt hier te zeggen: ‘Gebruik je zintuigen, 
daar heb je ze voor. Maar overdrijf er niet mee.’


