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7. De Beeldengalerij



De Meesterschilders

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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In het MSK hebben we niet alleen schilderijen. Er zijn 
ook tekeningen, prints, wandtapijten en een heel aantal 
standbeelden te vinden.

Kan jij zien wat wat is?

Tekening 
in houtskool

Standbeeld 
uit brons

Print gemaakt 
met een grote 

stempel uit 
hout

Schilderij 
van olieverf

Wandtapijt 
geweven van 
linnendraad
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Oplossing, van links naar rechts: Print Frans Masereel, Le Baiser, 1924   
Beeld Artus (II) Quellinus, De heilige Hiëronymus, 17de eeuw  Schilderij James Ensor, 

Oude Dame met Maskers, 1889  Wandtapijt Urbanus Leyniers, Verheerlijking van Apollo, 1717  
Tekening Permeke, Liggende Boer, 1928
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In dit bundeltje kijken we eens beter naar de standbeelden.

Beelden worden vaak gemaakt door heel goed naar echte 
mensen te kijken.

 → Hoe oud denk jij dat de mensen waren die model stonden voor deze beelden? 
Schrijf hun leeftijden in de bollen en rangschik ze van jong naar oud.

 → Geef je hen ook een naam? Wie denk je dat ze zijn? Laat je fantasie vrij en 
bedenk wat ze allemaal doen in hun leven, wanneer ze niet aan het poseren zijn.
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Standbeelden worden gemaakt uit verschillende materialen. 
Kan jij zien uit welke materialen deze beelden gemaakt zijn?

steen  hout  gips  marmer  brons

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Oplossing, van links naar rechts:
Hout, brons, steen, gips en marmer
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Maak een wandeling in jouw buurt en ga op zoek 
naar standbeelden.

 → Vind je beelden in het park, op een plein of in de (voor)tuin bij buren in de straat of om 
de hoek? Lijken deze op beelden uit het museum? Wat is er gelijk, wat is er anders?

 

 

 

 

 

 

 → Uit welk materiaal zijn ze gemaakt?

 

 

 

 

 

 

Ben je terug thuis? Doe een wedstrijdje uitbeelden!

Beeld om de beurt een standbeeld uit dat je zag. Vraag aan 
je huisgenoten of ze dit herkennen. Waar staat het beeld dat 
jij uitbeeldt?

Zag je beelden staan in de (voor)tuin van buren? Maak er een 
mooie tekening van en post die in de brievenbus bij hen. 
Een mooie tekening maakt altijd blij!
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Wat gebeurt er met deze beelden of wat zijn ze aan het doen?

Kijk goed naar de foto’s en vertel wat je ziet.
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George Minne, De man 
met de waterzak, 1897 
Gips

In dit beeld heft een lange, magere 
man een waterzak op zijn rug, om 
het water te kunnen inschenken. 
George beeldde zijn modellen altijd 
af als lange, smalle mensen. Er zijn 
verschillende werken van hem te 
vinden in het museum, en je zal 
zijn stijl snel leren herkennen!

Oscar Jespers, De Jongleur, 1923 
Beschilderde steen

Met dit beeld heeft kunstenaar Oscar Jespers 
een jongleur afgebeeld. Gek he… Van een 
jongleur verwacht je dat hij lenig is, beweeglijk 
en buigzaam. Maar deze is opgebouwd uit 
rechthoeken, vier kanten en cilinders. Kleurrijk? 
Dat is hij wel. Alleen de bal is rond. Ook al is er 
vooraan maar één te zien. De twee andere zitten 
achteraan. Ze rusten op zijn kromme rug. De figuur 
lijkt geknutseld uit verschillende delen en toch is 
hij gehouwen uit één stuk steen.

Herken jij de jongleur?  
Waar zitten zijn armen en zijn mond?

Auguste Rodin, Smart, 
ca. 1903–1904 
Gips

De naam van dit werk is Smart. 
‘Smart’ is een heel sterk gevoel en 
het betekent dat je heel veel verdriet 
hebt. Het beeld is gemaakt door 
Auguste Rodin. Hij had een atelier 
in Parijs en is één van de meest 
bekende beeldhouwers ooit. Dit 
hoofd maakte hij als kunstwerk op 
zich. Maar het komt terug in andere 
beelden van hem, en dan heeft hij er 
ook een lichaam aan geboetseerd.
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Zoals je ziet, zijn niet alle beelden even makkelijk te begrijpen. 
Soms moeten we onze fantasie gebruiken of extra informatie 
lezen over een beeld om precies te begrijpen wat er gebeurt.

Beelden zijn ook niet altijd zo duidelijk naar een mens 
gebeeldhouwd. Ze kunnen ook abstract zijn, zoals de jongleur 
van Oscar Jespers. Abstract betekent dat je niet meteen ziet 
wat het voorstelt.

Net zoals beelden abstract kunnen zijn, 
kunnen ook schilderijen het zijn.

 → Wat denk je dat kunstenaar Victor 
Servranckx hier heeft geschilderd?  
Welke titel geef jij aan het werk?

 → Victor maakte in dezelfde stijl 
ook een beeld. Wat zie je hierin? 
Welke titel geef jij aan het werk?

Victor Servranckx, Haven. Opus 2, 1926
Wil je weten wat Victor heeft geschilderd? Wel, het was een haven! 

Herken jij de boten, de kapitein, de stoompijp? Of welke dingen denk jij 
dat hij in de haven zag?

Victor Servranckx, Opus 1, 1921
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De standbeelden in het museum staan altijd stil. 
Gooi met een dobbelsteen en breng de standbeelden tot leven.

Lukt het jou om even sierlijke en sprekende poses 
aan te nemen als de standbeelden uit het museum?
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Nu doen we het met twee!

Zoek een huisgenoot, gooi met de dobbelsteen en vraag 
hem of haar om samen een standbeeld uit te beelden.
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Zoals je ziet zijn er heel wat beelden die geen of amper kleren 
dragen! Kleed jij deze mensen aan?

Neem er een paar oude tijdschriften en reclameblaadjes bij, 
of gekleurd papier. Knip of scheur kleurige stukjes die jij mooi 
vindt uit de blaadjes. Plak ze bij mekaar op de foto’s van deze 
naakte beelden en geef ze zo een stijlvolle outfit. Je kan ook 
patronen maken met de gekleurde stukjes papier.
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Het museum heeft ook een verzameling medaillons. 
Dat zijn munten in metaal. Rond het jaar 1900 

lieten rijke mensen of verenigingen ze maken voor 
speciale gebeurtenissen. Ze kozen daarvoor de 

beste kunstenaars uit. Vaak zijn de medaillons dan ook echte 
kleine kunstwerkjes. Ze zijn meestal zo’n 6 centimeter groot, 
dat is dus zoals een grote munt. Meestal werden er ongeveer 

500 stuks gemaakt van éénzelfde ontwerp. 
Het museum heeft wel 400 verschillende 

medaillons in haar collectie!

 → Zo hebben we een medaillon die 
gemaakt is in 1906. Friedrich en 
Louise Baden, een belangrijk Duits 
koppel, waren toen 50 jaar getrouwd 
en lieten een munt maken voor al 
hun rijke vrienden.

 → We hebben er eentje uit 1937, 
waarop het hoofd van Marie-José 
van Saksen-Coburg is afgebeeld. 
Zij was de dochter van koning Albert 
en koningin Elisabeth, die toen 
over België regeerden.

 → We hebben er eentje uit 1923 die gemaakt is voor de ‘Tentoonstelling van Mechanische 
en Technische Toepassingen’ dat jaar. Dat was een tentoonstelling van allemaal nieuwe 
uitvindingen, zoals de stofzuiger en een vaatwasmachine… Welke uitvindingen 
zou jij vandaag bedenken en tentoonstellen?
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Maak met zoutdeeg jouw eigen medaillon.

Wat wil je graag dat er op jouw medaillon wordt afgebeeld over 
jou? Maak eerst een ontwerptekening. Begin met je gezicht, 
eventueel in profiel. Dat betekent dat je langs de zijkant kijkt. 
Nadien kan je ook andere kleine dingen toevoegen.

Van deze ontwerptekeningen kan je nadien echte medaillons 
maken in zoutdeeg. Je kan ze natuurlijk ook wat groter maken 
dan je tekeningen. Dat werkt makkelijker in het deeg.

Je kan ook medaillons maken van je huisgenoten of familie 
en als cadeautje inpakken voor de feestdagen!
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Zoutdeeg maken

Dit heb je nodig
 → 1 kopje fijn zout
 → 1 kopje water
 → 2 kopjes witte bloem
 → 1 eetlepel plantaardige keukenolie
 → een grote, stevige kom
 → bakpapier

Zo maak je het zoutdeeg

1. Meng het water en het zout in 
de grote kom.

2. Voeg beetje bij beetje de bloem toe 
en kneed het deeg met je (propere) 
handen.

3. Giet een eetlepel olie op het deeg 
en kneed alles goed samen.

4. Als het geheel te korrelig en te droog 
is, voeg dan nog enkele druppels water 
toe. Als het deeg te nat is, voeg dan een 
beetje bloem toe.

Aan de slag!

1. Werk op een stuk bakpapier, dat je 
meteen mee in de oven kan schuiven.

2. Neem een stuk van het deeg en rol er 
in je handen een bolletje van. Duw dit 
bolletje plat op het bakpapier zodat 
je een schijf krijgt. Hierop kan je de 
afbeelding van jezelf maken. Duw alle 
stukjes die je erop zet goed vast met 
je vingers.

3. Maak je medaillon niet te groot, 
want anders is er kans dat hij breekt.

4. Als je klaar bent, kan je er aan de 
achterkant ook voorzichtig een lusje 
in ijzerdraad induwen. Zo kan je je 
medaillon later ophangen aan de 
muur. Zorg dat het goed vastzit!

Drogen

 → De droogtijd hangt af van de dikte van 
het deeg. Bak 1 tot 3 uur in een oven 
van 100° of laat je knutselwerkjes een 
dag drogen op de verwarming.

 → Tip: te veel deeg gemaakt? Bewaar de 
overschot dan in een natte theedoek 
en maak morgen nog iets anders.

Verven

 → Wanneer je werkjes droog, gebakken 
en afgekoeld zijn, kan je ze ook 
schilderen met waterverf.




