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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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Auguste Herbin, Ster, 1948 
Olieverf op doek, 92 x 72,8cm, KMSKB, Brussel | foto : J. Geleyns - Art Photography
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Wie is Auguste Herbin ?
 

Auguste Herbin (1882-1960) is een Franse 
kunstenaar. Hij is erg beïnvloed door het 
kubisme en maakt zijn eerste abstracte 
composities in 1917. In 1946 voltooit hij zijn  
« Plastisch alfabet ».

 

Herbin  kiest een woord en verbindt 
een kleur met elke letter van dat woord. Met 
elke letter-kleur komen één of meerdere 
geometrische vormen overeen maar ook 
muzieknoten.

De kleur wordt vlak aangebracht in 
eenvoudige vormen, zonder diepte-effecten.

Kijk aandachtig naar dit schilderij. Niets 
doet ons denken aan een ster ! Nochtans is 
dat de titel die Herbin aan dit werk geeft. 
We zien de ster niet maar toch is ze aanwezig 
in de kleur-letters die haar naam vormen, 
ETOILE, het Franse woord voor STER. Misschien 
speelt deze ster verstoppertje. Kan je haar 
terugvinden ?
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Ga in de keuken op zoek naar de 
kleurige geometrische vormen uit 
het schilderij van Herbin : 
servies, gereedschap of decoratieve 
voorwerpen. 

Probeer daarmee de compositie van 
Herbin na te bouwen.

 
Of heb je meer zin om je eigen 
woord-vorm-kleur-melodie te 
maken?

Aan de slag dus ! 
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Aarzel niet om dit te delen  @FineArtsBelgium


