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   @FineArtsBelgium  #FineArtsAtHome

Een  kunstenaar,
een uitdaging!

6 > 99 jaar



Een kunstenaar,  
een kunstwerk, 
een kleur, 
een techniek,
een uitdaging !

Ontdek samen met je familie, de wereld van de 

kunstenaar en één van zijn kunstwerken. 

We vertrekken hierbij van een kleur of een 

techniek. 

Weinig woorden, kijken komt eerst, samen met 
verbeelding en enthousiasme.

Ga de uitdaging aan! Volg de instructies en maak je 
eigen kunstwerk! 

Jouw beurt om te spelen! 
Aarzel niet om je kunstwerk te delen. 
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William Degouve de Nuncques, De pauwen,   1896, KMSKB, Brussel | foto : J. Geleyns - Art Photography

William Degouve  
de Nuncques

landschap 

Kom naar het museum zodra je kan en ga op zoek naar dit schilderij.  
Kijk rustig naar alle details die de kunstenaar met zoveel kunde heeft geschilderd.
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William Degouve  
de Nuncques

Wie is William  Degouve de Nuncques?

William Degouve de Nuncques (1867-1935), 
geboren in de Franse Ardennen, is een Belgisch 
symbolistisch kunstenaar. Zijn leven lang 
schildert hij landschappen. 

Blauw…. voor een landschap

De kunstenaar houdt van de eenzaamheid 
en legt over het  schilderij een loodzware en 
mysterieuze stilte. 
Het leven lijkt stil te staan, de pauwen 
bewegen niet, ze komen net uit een 
bevreemdend sprookje.
Het landschap en ook de veren hullen zich in 
een kil, vreemd en wazig licht. 
De blauwe kleur verwijst naar het oneindige 
en de droom. De pasteltechniek versterkt de 
poëtische sfeer. 

blauw 
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Verzamel al je potloden, 
stiften, pastels en verf 
en groepeer de blauwe 
kleuren. 

Kies een foto van een 
landschap uit een krant, 
bij voorkeur in zwart 
en wit. Je mag ook een 
afbeelding printen. 

Bewerk het met blauw 
pastel, verf of potlood. 

De werkelijkheid wordt…. 
nog mysterieuzer.
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Aarzel niet om dit te delen  @FineArtsBelgium

Aan jou om te spelen! 


