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Stay safe, get inspired

   @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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zwart / een reis naar het duister van de nacht

Pierre Alechinsky,  De poolnacht , 1964, KMSKB , Brussel | foto :  Grafisch Buro Lefevre, Heule

Kom naar het museum zodra je kan en ga op zoek naar een ander schilderij van de kunstenaar.  
Kijk rustig naar alle details die de kunstenaar met zoveel kunde heeft geschilderd.

Pierre Alechinsky   
een reis naar 
 het duister van de nacht!



zwart / een reis naar het duister van de nacht

zwart
 Pierre Alechinsky  

Wie is  Pierre Alechinsky  ? 

Pierre Alechinsky is geboren op 17 oktober 1927 
te Brussel. Op school werd hij gedwongen met 
de rechterhand te schrijven. Daarom tekent, 
schildert en graveert hij als vrij kunstenaar met de 
linkerhand! Op die manier ervaart hij de vreugde 
van het vloeiend en spontaan creëren, zoals 
kinderen dat doen. Op zijn twintigste wordt hij 
lid van de kunstenaarsbeweging CoBrA*. Later, 
tijdens een reis naar Japan, ontdekt Alechinsky 
de kalligrafie** die zijn nieuwe inspiratiebron 
wordt. In het atelier glijdt het penseel vol inkt 
over het papier dat hij meestal op de grond legt. 
Eén met de lijn die ontstaat, wordt schilderen 
voor hem een dans, op het ritme van jazzmuziek. 

Zwart… 
als een reis naar het duister van de nacht!

De poolnacht is een tekening van groot 
formaat gemaakt met zwarte inkt op een witte 
ondergrond. De lijnen, soms lenig, soms hoekig, 
ontmoeten en kruisen elkaar toevallig… De grote 
zwarte vlakken gevuld met snelle, nerveuze 
penseeltrekken dompelen ons onder in het 
duister van de nacht. Verontrustende beelden 
en nachtmerries? Of is dit één groot gemaskerd 
bal? 

* CoBrA: kunststroming opgericht in 1948 die kunstenaars samenbrengt uit 
KOpenhagen (in het Frans COpenhague), BRussel en Amsterdam
** kalligrafie: de kunst van het mooi schrijven of schoonschrift
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Ga op zoek naar een 
groot vel papier en leg 
het plat op de grond. 

Om jezelf meer 
bewegingsvrijheid 
te geven, houd je je 
penseel, potlood of stift in 
de hand waarmee je niet 
schrijft. Laat je leiden door 
het ritme van muziek of je 
gevoelens. 

Bekijk nadien aandachtig 
het resultaat en ontdek 
wat er allemaal te zien is 
in die toevallig lijnen. Een 
fabelachtig wezen ? Een 
vis ? Een ster ?... 

Maak sommige delen 
donkerder of feller zodat 
je gevonden figuur 
duidelijk zichtbaar wordt. 

zwart / een reis naar het duister van de nacht

Aan de slag dus!  

Aarzel niet om dit te delen  @FineArtsBelgium


