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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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op weg naar op weg naar 
  het onzichtbare  het onzichtbare

wit / op weg naar het onzichtbare

Walter Leblanc, Twisting strings - MX36, 
(Koorden genaaid op doek, volledig wit beschilderd en in een plexiglasdoos geplaatst, Reliëf : 91 x 90 ; doos : 96,5 x 96,5 cm)

1975 © SABAM Belgium
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Walter LeblancWalter Leblanc
       Twisting strings - MX36       Twisting strings - MX36
Wit… op weg naar het onzichtbare

 
Wat zie je op dit doek? Niets…? Wit…? 
Kijk aandachtiger. Zie je hoe fijne lijnen 
verschijnen? Ze zijn gemaakt van katoenen 
draden die getwijnd werden en op het doek 
genaaid. Daarna kreeg het geheel een laag 
witte verf. Voor de Belgische schilder Walter 
Leblanc is het belangrijk te ontdekken “hoe 
je een schilderij kan maken dat meer is dan 
enkel een schilderij”. Hij wil steeds verder 
gaan door bijvoorbeeld op het doek reliëf 
aan te brengen. Zo komt hij tot het motto: 
één kleur, één textuur. Dat is precies wat we 
zien in Twisted Strings, een reeks werken met 
getwijnde draden (in het Engels betekent 
‘twist’, torsie of draai. Misschien ken je een dans 
met dezelfde naam). 

Een tijd geleden stelde Walter Leblanc 
tentoon met een groep kunstenaars die de 
naam “ZERO” droeg. Hun doel? Schilderen 
zonder verf, met behulp van verrassend 
materiaal. De naam verwijst naar het aftellen bij 
de lancering van een raket: 5, 4, 3, 2, 1… ZERO ! 
Op weg naar nieuwe avonturen, op zoek naar 
onbekende gebieden!
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Walter Leblanc maakte van zichzelf 
de vertegenwoordiger van de 
anti-schilderkunst… of hoe een 
schilderij maken zonder te schilderen. 
Dat betekende voortdurend 
experimenteren.

Probeer met dezelfde ingesteldheid 
een tekening te maken… zonder 
potlood, balpen of stift. Je hebt enkel 
een wit blad papier nodig. 

Al de rest zal je zelf moeten uitvinden!

wit / op weg naar het onzichtbare

Aan de slag dus !Aan de slag dus ! 

Aarzel niet om dit te delen  @FineArtsBelgium


