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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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Osias Beert , Stilleven met kreeft (z.d.), KMSKB, Brussel | foto: J. Geleyns - Art Photography

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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Osias Beert
“Stilleven”

Wat is een “stilleven”?
 

Een stilleven is een kunstwerk, meestal 
een schilderij of een tekening, waarin 
onbeweeglijke elementen weergegeven 
worden zoals voorwerpen, bloemen, fruit of 
groenten. De kunstenaar ordent alle elementen 
op een welbepaalde manier in zijn werk. 
Soms heeft een stilleven een symbolische 
betekenis zoals het abstracte idee van de tijd 
die voorbijgaat of van de liefde.

Wie is Osias Beert?

Osias Beert (ca. 1583 – 1623) is een Vlaamse 
schilder. Hij is vooral bekend om zijn 
schilderijen met bloemen en zijn stillevens met 
levensmiddelen. Hij legt zich toe op het zeer 
nauwkeurig weergeven van de voorwerpen 
die hij op een tafel samen brengt. 

Rode kreeft!

In “Stilleven met kreeft” plaats de kunstenaar 
meerdere schotels met lekkers op een tafel 
met grijs tafellaken: koekjes, gedroogd fruit, 
gekonfijt fruit, kostbare glazen en vooral een 
prachtige kreeft die fonkelt in haar rode schaal. 
Nog levensechter dan de natuur! Doet dit alles 
je geen trek krijgen?
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Verzamel al je rode 
potloden, stiften, 
pastelkrijtjes en rood 
schildersmateriaal dat je 
bij je thuis vindt.

Verzamel zoveel mogelijk 
rode voorwerpen. 
Open laden en kasten, 
doorzoek de koelkast, 
spreid een tafellaken uit 
en stel je eigen stilleven 
samen.

Je kan sommige 
voorwerpen kiezen 
omdat je een boodschap 
aan je stilleven wil geven 
bijvoorbeeld dat je houdt 
van snoep of in welk land 
je leeft.

Teken je stilleven 
daarna op een blad 
papier. Gebruik zoveel 
mogelijk tinten rood en 
verschillende technieken. 
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Jouw beurt om te spelen!  

rood / stilleven

Aarzel niet om dit te delen  @FineArtsBelgium


