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Het Museum voor Schone Kunsten in Gent (MSK) 
heeft een grote verzameling kunstwerken. Misschien 
ben je er wel al eens op bezoek geweest en heb je al 
schilderijen en beeldhouwwerken gezien?

Met deze kunstbundeltjes voor kinderen kan je nu ook 
thuis aan de slag met onze verzameling kunstwerken.

We leiden jullie op tot echte Meesterschilders. 
Samen kijken we naar kunstwerken uit het MSK en 
ontdekken vanalles op de schilderijen. We vertellen 
je leuke weetjes en geven je doe-opdrachten waar je 
thuis zelf mee aan de slag kan.

Je bent natuurlijk ook heel welkom om al deze 
kunstwerken in het echt te komen bekijken in de 
zalen van het museum.

 → Print deze bundel thuis af of neem je 
eigen tekenpapier erbij. Kijk goed naar de 
kunstwerken. Denk samen met vriendjes 
of familie na over de vragen die we stellen. 
En laat je fantasie helemaal vrij.

Veel plezier met jullie kunstontdekkingen, 
kleine Meesterschilders!
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Doorheen de tijd hebben kunstenaars vaak hun omgeving 
als inspiratiebron gebruikt. Logisch ook, want wat is er 
makkelijker om urenlang naar te kijken en te schilderen, dan 
dat wat je rondom je heen ziet en waar je elke dag langsloopt.

We maken een tocht doorheen verschillende 
landschappen die afgebeeld zijn op schilderijen 
in het MSK.
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 → Welke plek is dit?

 

 

 → In welk land is dit schilderij 
volgens jou gemaakt? Wat zie je op 
het schilderij waardoor je dit denkt? 
Laat je fantasie helemaal vrij!
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Théo Van Rysselberghe, 
De vallei van de Samber, 
1890

Thuin is een dorpje in de provincie 
Henegouwen in België.

Het ligt in de Ardennen. De rivier de 
Samber stroomt er langs. Schilder Theo 
Van Rysselberghe ging er vaak naartoe 
want de moeder van zijn vrouw had er 
een buitenverblijfje.

Adolf von Meckel, 
Het Sint-Catharinaklooster 
in de Sinaï, 19e eeuw

De Sinaï-woestijn ligt in Egypte. Daar moet 
je vanuit België met het vliegtuig naartoe.

Wist je dat het Sint-Catharinaklooster, 
dat Adolf von Meckel 150 jaar geleden 
schilderde, nog steeds bestaat. Het is een 
klooster midden in de woestijn, met een 
bibliotheek vol belangrijke manuscripten. 
Een manuscript is een met hand 
geschreven tekst, dus een die niet op de 
computer getypt en nadien gedrukt is.

Josse Sébastien van 
den Abeele, Gezicht op 
het Collosseum in Rome, 1837

Rome is de hoofdstad van Italië.

Josse Sébastien Van den Abeele kwamen 
we al tegen als schilder van het zelfportret 
met schetsboek in de opdrachtenbundel 
‘Boekenwurmen’. Voor hem waren het 
landschap en de monumenten erin een 
oneindige bron van inspiratie.

Erich Heckel, 
De Augustijnenrei in 
Brugge in de ochtend, 1917

Brugge is een stad in België, ongeveer 
een halfuur rijden met de auto vanuit Gent.

Erich was een Duitse kunstenaar. Hij 
werkte tijdens de Eerste Wereldoorlog 
in België om de gewonde soldaten te 
verzorgen. Dat was een slimme truc van 
hem om niet te moeten gaan vechten, 
en wel te kunnen blijven tekenen. Hij 
maakte veel tekeningen van het Vlaamse 
landschap, die hij na de oorlog uitwerkte 
tot schilderijen.
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Anna Boch, De 
klippenkust van Sanary

Sanary is een dorpje aan zee in het 
zuiden van Frankrijk, dichtbij de grote 
stad Marseille. Dat is tien uur rijden met 
de auto vanuit Gent, een hele tocht. Anna 
Boch werd geboren in België maar hield 
ervan om in het warme Frankrijk te zijn. 
Ze maakte er veel schilderijen. Naast 
schilder was ze ook kunstverzamelaar. 
Ze had een grote collectie schilderijen van 
jonge kunstenaars uit haar tijd en maakte 
reclame voor hun werk. Ze bezat zelfs 
werken van Vincent van Gogh!

Lodewijk de Vadder, 
Het Zoniënwoud met  
marktkramers, 17e eeuw

Het Zoniënwoud is een bos bij Brussel, 
de hoofdstad van België.

In de 17e eeuw, dat is al vierhonderd 
jaar geleden, maakten Brusselse 
kunstenaars graag schilderijen van het 
Zoniënwoud. Rond Brussel lag toen nog 
veel en wild bos. De mensen uit de dorpen 
rondomrond kwamen door het bos naar 
de markt in Brussel. Auto’s bestonden nog 
niet dus ze gingen te voet of met paard 
en kar. Tip: het Zoniënwoud is vandaag 
nog altijd een mooi bos om in te gaan 
wandelen! Je kan er een uitje van maken 
met je ouders.
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In welk landschap woon jij?

Woon je in de stad of in een dorp? Op het platteland of in 
de buurt van een stad? Woon je aan zee of tussen de velden? 
Woon je in het bos of tussen de heuvels? Staan er rond jouw 
huis nog andere huizen, of eerder bomen of bloemen of velden?

Maak hier een tekening van het landschap waarin 
jij woont.
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Edgard Tytgat, Uitnodiging tot het paradijs, 1922

Ook dit is een schilderij van een landschap, maar hier gebruikte 
de kunstenaar zijn fantasie. Edgard Tytgat schilderde zichzelf 
in het paradijs.

 → Weet jij wat een paradijs is?

 

 

 

 

 

Een paradijs is een plek waar het heerlijk leven is en waar iedereen vrolijk is. Een plek waar er voor iedereen genoeg en lekker 
eten en drinken is en waar er geen zieke mensen zijn. Een plek waar het mooi is en waar je gelukkig bent.
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 → Wat is het paradijs voor deze schilder?  
Wat zie je op dit schilderij? Wat gebeurt er allemaal?

 

 

 

 

 

 

 → Welke kleuren gebruikt de schilder?

 

 

 

 

 

 → Hoe voel jij je als je naar dit schilderij kijkt?

 

 

 

 

 

 

 → Hoe ziet jouw paradijs eruit? 
In welk landschap word jij gelukkig? Wat gebeurt er daar? 
Laat je fantasie vrij en maak op de volgende pagina een tekening 
van jouw eigen paradijs.
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Kijk goed naar dit schilderij. 
Gustave Van de Woestyne schilderde hier een boer in zijn 
omgeving.

 → Vind je deze elementen? 
 
de kerktoren  het hondenhok  de koe  de schoorsteen 

Wist je dat… Gustave in Gent werd geboren in 1881. Hij volgde les 
aan de tekenacademie. Hij bezocht als student vaak het MSK 
en maakte er om te oefenen tekeningen naar andere bekende 
kunstwerken. Toen Gustave later ziek werd, besliste grote 
broer Karel om naar Sint-Martens-Latem te verhuizen. Door 
de gezonde buitenlucht raakte Gustave er rap bovenop. Hier 
maakte Gustave veel schilderijen van boeren en het platteland.

Gustave Van de Woestyne, Fuga, 1925
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Neem het kader en teken jezelf in het midden.  
Ga daarna rond bij je thuis en kijk door élk raam naar buiten.

 → Wat zie jij als je naar buiten kijkt?

 

 

 

Kies bij elk raam iets uit om te tekenen 
en vul zo je blad.




