Ensor en Spilliaert museumvleugel in Mu.ZEE
Voorbereiding van het museumbezoek in de klas
- lager onderwijs Leuk dat jullie binnenkort op bezoek komen naar Mu.ZEE! Er is een nieuw deel in het museum. Zo’n
deeltje van een museum noemen we ook wel eens een vleugel. Geen vleugel van een vogel
natuurlijk! We hebben een nieuwe vleugel in het museum over de twee bekendste kunstenaars van
Oostende: James Ensor en Léon Spilliaert.
Voordat jullie op bezoek komen, kunnen jullie hieronder al een beetje meer leren over deze twee
kunstenaars en over Mu.ZEE.

Kennismaking met Mu.ZEE
Ga naar de website van het museum of kijk mee met je juf of meester.
Los de vragen op om meer te weten te komen over het museum.
In welke stad ligt het museum?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Waarom staat het woordje ‘Zee’ in de naam Mu.ZEE?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wat vind je in het museum?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hoe ziet het museum er uit? Teken het hier!
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Wie? James en Léon. Huh? Ensor en Spilliaert. Ahjaaaa!
In het museum hangen veel schilderijen. Jullie komen kijken naar de schilderijen van James Ensor en
Léon Spilliaert.
Beide kunstenaars hebben echte meesterwerken gemaakt!
Zoek welk bekend werk bij welke kunstenaar hoort.
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De dolle fratsen van James Ensor
De luchten roze, blauw, paars, grijs.
De hele regenboog in de zee.
Hij heeft het allemaal gezien, langs de zeedijk van Oostende.
Geschilderd heeft hij de golven: dansend, krullend, vlak en stil.
Geschilderd heeft hij ook de mensen
met hun bolle buiken en billen in gestreepte badpakken.
Of dansend en zot met maskers op hun kop.
Maak een tekening zoals Ensor. Gebruik de elementen uit het gedichtje.

Kunstenaars van de zee
James Ensor en Léon Spilliaert zijn geboren in Oostende. Ze maken vaak lange wandelingen op de
zeedijk en schilderen de zee. Op welke manieren kan je de zee schilderen of tekenen?
Schilder in de klas allemaal een verschillend stukje zee en maak er één grote zee van.
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