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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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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.

René Magritte, Schateiland, 1942 
© Ch. Herscovici, met zijn vriendelijke toestemming c/o SABAM Belgium, KMSKB, Brussel / foto: J. Geleyns - Art Photography

René Magritte 
metamorfose 
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groen
 René Magritte 

Wie is René Magritte?

René Magritte (1898-1967) is de beroemdste 
surrealistische schilder van België en hij is 
wereldwijd bekend om zijn verrassende en 
poëtische schilderijen.

Hoezo, schatteneiland?

De kunstenaar gebruikt het spel van de 
metamorfose, een manier om je verbeelding 
de vrije loop te laten.
De hemel is bewolkt en het oranje licht dat 
wordt weerspiegeld in het water, kondigt 
het einde van de dag aan. Op de oever 
nemen de vogels zich voor bladeren! Of is 
het omgekeerd? Zijn ze gevangen? Of willen 
ze voor één keer schitteren als bloemen? 
Vergeet niet dat we ons op een schatteneiland 
bevinden en dat voor een dichter alles kan!
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Maak een wandeling 
in het bos of in je 
tuin en verzamel 
groene bladeren van 
verschillende grootte en 
vorm. 

Laat ze enkele dagen 
drogen. 

Kleef ze op een wit blad 
papier, neem een zwarte 
stift en geef elk blad  
benen, armen, een hoofd 
en waarom geen hoed en 
een sjaal. 

Een wel heel vreemde 
familie komt zo tot leven. 

Aan de slag! 

Aarzel niet om dit te delen  @FineArtsBelgium


