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Beste leerkracht,
Geïnspireerd op deze kunstwerken uit onze collectie willen we je triggeren om samen met je leerlingen te kijken naar kunst, telkens
vanuit jouw vak. Gebruik deze ‘START WIT ART’ als scheurkalender, pauze in je les, een zijsprong of als nieuwe invalshoek.
Met deze verzameling spelen we graag in op de nieuwe, culturele, vakoverschrijdende sleutelcompetenties voor het

secundair onderwijs. Voornamelijk springen deze opsomming in het oog:
- Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en
kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken.
- Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn.
- Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid.
- Cultureel bewustzijn en culturele expressie.
Wat mag je verwachten bij START WITH ART?
18 kunstwerken uit de collectie van Mu.ZEE
19 kunstenaars
13 onderwijsvakken van het secundair onderwijs
14 invalshoeken voor jouw les
14 Kunstfiches en bijhorende filmpjes
5 à 10 minuten waarnemen en discussiëren
Dat duwtje die je nodig had om te praten over kunst?
Staat jouw vak hier nog niet tussen? Daag ons uit en mail naar info@muzee.be
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AARDRIJKSKUNDE

Ook dit kunstwerk is van een vrouwelijke kunstenaar. Jane Graverol was geboren in de buurt van Brussel aan het begin van de twintigste eeuw. Haar werk is surrealistisch van stijl. Volgens die stijl wordt er geprobeerd om de fantasie los te maken van de logica en het
verstand. De kunstenaar wil de verbeelding van de kijker prikkelen via het onderbewustzijn. Het ziet er gek uit wat ze voorstelt, maar ze
wil er wel iets zinnigs mee vertellen.
Twee tegenstellingen wil ze in beeld brengen: onderdrukking en dwang, maar ook verlangen.
Jane schildert helemaal anders dan Euphrosine. Geen zenuwachtige verfstreken, maar grote, effen kleurvlakken.

Tussen de kunstwerken van beide vrouwen zit 75 jaar verschil. In 75 jaar is de samenleving grondig veranderd:
migratie, opkomst van de industrie, de groeiende wereldbevolking en
vele uitvindingen zoals de auto hebben een enorme impact op onze omgeving.

Euphrosine Beernaert, De Schelde in Burcht, 1873

Euphrosine – je hoort het al aan haar naam – leefde lang geleden, in de verre negentiende eeuw. Als één
van de weinige vrouwelijke kunstenaars slaagde ze erin om naam te maken in een mannenwereld!
Meestal schilderde ze volgens de stijl van de romantiek, met veel contrasten tussen licht en donker of in
een overdreven zoete sfeer zodat het er dramatisch uitziet.
Dit landschap heeft ze tamelijk realistisch geschilderd. De dramatiek zit hier eerder in de verlaten sfeer
van het stille dorpje en de heftige, zenuwachtige penseelstreken.

Hoe zou jij je stad of dorp surrealistisch voorstellen in een schilderij? En wat wil je ermee vertellen?

Jane Graverol, L’Afrique inconnu, 1958

BIOLOGIE
We hechten steeds meer belang aan natuurlijke producten voor onze
gezondheid. Welke ziekte zou jij graag met kruiden bestrijden?

Ons overlevingsinstinct is ook heel krachtig. Daarom zoeken we steeds
verder naar nieuwe of betere geneesmiddelen.
Maar waar is de grens, hoe ver mogen we gaan volgens jou?

Lili Dujourie, Ballade: digitalis, 2011

Kruiden worden al vele eeuwen gebruikt om ziektes te bestrijden. In de Middeleeuwen lag de kruidentuin naast de ziekenzaal of de dokterswoning. Via kleurrijke tekeningen in handgeschreven
boeken – of gewoon mondeling – werd deze kennis doorgegeven van generatie op generatie.
De kunstenaar Lili Dujourie is gefascineerd door deze ‘eeuwenoude’ kruiden die nog steeds worden gebruikt in de geneeskunde. Ze maakte enkele van die kruiden in papier-maché en inspireerde
zich daarvoor op de Middeleeuwse illustraties en botanische studies.
Hier beeldt ze Digitalis uit, een stof die voorkomt in vingerhoedkruid en wordt gebruikt in medicatie voor hartpatiënten. Het is uiterst giftig. Als je het verkeerd gebruikt, kan het zorgen voor
blindheid en een hele trage hartslag. Het onderdeel dat gebruikt wordt voor de geneeskunde heeft de kunstenaar sterk uitvergroot.

PROJECT ALGEMENE VAKKEN
Philip Aguirre y Otegui, Matrasdrager, 2001

De Belgische kunstenaar Philip Aguirre y Otegui zag een beeld van een man die een matras draagt,
verschijnen op zijn televisie. Het liet hem niet meer los. Als kind groeide hij op met vele verhalen

over vluchtelingen. Zijn vader vluchtte in 1936 voor de burgeroorlog in het Spaanse Baskenland. Die
verhalen hadden een grote impact op Philip. Daarom voelt hij zich ook heel nauw verbonden met de
vluchtelingen vandaag.
Het beeld van de man met de matras dat hij op televisie zag, verwerkte hij heel letterlijk in een
kunstwerk. In de ‘Matrasdrager’ kiest de vluchteling om zijn matras mee te nemen. Hij gaat schijnbaar
gebukt onder een last. Maar is het wel een last? Of is de vlucht de last en de matras het comfort?
Het thema migratie is tijdloos. De eerste mensen op deze aarde verplaatsten zich op zoek naar
eten en naar vruchtbare grond. Er zijn al vele oorzaken geweest voor migratie: geweld, onderdrukking, weersomstandigheden zoals droogte of overstromingen, honger, gezondheid, geaardheid, ideologie of godsdienst.

Kies één van deze oorzaken van migratie uit en maak samen met je groep van vier een stilstaand beeld of tableau vivant. Gebruik hiervoor het materiaal in je rugzak, kledij, je mappen, cursussen en jezelf als figuur.
Laat je klasgenoten raden welke oorzaak van migratie je uitbeeldt. Bespreek je keuze van opstelling en bedenk een originele titel met je groep.

DUITS
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De hedendaagse kunstenaar Jonathan Meese vindt politieke inmenging in de kunst vreselijk. Hij zei ooit:
‘Alles is toegelaten in de kunst. Wie dat tegenspreekt, is geen kunstenaar’.
Wat vind jij van deze uitspraak?

Constant Permeke, De sjees, 1926

de maatschappij. De kunstwerken werden massaal in be-

Dit kunstwerk is een tweeluik. Boven het eerste luik staat ‘Gedicht, poem, poème’ geschreven. Boven het tweede
luik staat ‘Change – Exchange – Wechsel’. Het ziet er heel zakelijk uit ondanks de scheve kolommen.

ECONOMIE

Bij het eerste luik zou je kunnen denken dat het om een gedicht gaat als je afgaat op de titel, maar we zien een
som waarbij de getallen vervangen zijn door de letters ‘m’ en ‘b’, de initialen van de kunstenaar: Marcel
Broodthaers.
De titel van het tweede luik ‘Exchange’ doet denken aan een wisselkantoor. Maar ook hier zien we geen getallen.
Wel opnieuw de initialen ‘m’ en ‘b’.
De kunstenaar maakt het de kijker niet graag gemakkelijk. Hij wil ons doen nadenken en zet ons graag op het
verkeerde been. Hier bekritiseert hij het commerciële gedoe van de kunsthandel. Als een kunstwerk heel duur
verkocht wordt, gaat het dan vanzelfsprekend om ‘grote’ kunst?
Hij wil ons duidelijk maken dat kunst en financiële winst niet samen passen. Wat er wordt opgeteld zijn geen ge-

tallen, maar de initialen van de kunstenaar. Wat is de kunstenaar waard? Wat is zijn kunst waard? En hebben wisselkoersen er invloed op?
De twee delen zijn eigenlijk prints op papier. Het kan dus heel goedkoop verspreid worden. Een handtekening van
de kunstenaar verhoogt de waarde van een kunstwerk. Maar bij Broodthaers komt de handtekening zo overvloedig
voor, dat het zijn unieke karakter verliest en de waarde gaat dalen.

Stel dat je meer geld zou kunnen verdienen met een flauw onderwerp, kies je dan toch voor dat flauwe onderwerp?
Of blijf je jouw coole gedacht volgen? Als je voor dat flauw onderwerp kiest voor het geld, ben je dan
nog wel een vrij kunstenaar?

Marcel Broodthaers, Poem – Exchange, 1973

PROJECT ALGEMENE VAKKEN

Tja, over hoe de vrouw wordt afgebeeld in de media is al veel geschreven. En toch zijn we er nog niet uit.
Zijn die beelden wel naar de werkelijkheid? Of misschien toch een tikkeltje geïdealiseerd? Strak lijntje, egale
huid, brede glimlach, altijd happy, denken hoeft ze niet te doen, … Wat zijn gevolgen daarvan voor het zelfbeeld van vrouwen? En voor de verwachtingen van mannen? Niet te onderschatten!
In de loop van de voorbije decennia is daar al veel over gediscussieerd en geschreven. Ook kunstenaar Anne
Mie Van Kerckhoven wijdt er haar kunst aan. Ze bekijkt de beelden uit tijdschriften en analyseert de typische
clichés over vrouwelijkheid en de mannelijke kijk op het vrouwelijke lichaam.

Het is een belangrijke rol van de kunst: maatschappelijke situaties aankaarten.
Soms zeggen beelden zoveel meer dan woorden.
Ook andere kunstenaars zoals hieronder James Ensor, Pascale Marthine Tayou en Maryam Najd kloppen
met de vuist op tafel. Wat willen zij in deze kunstwerken hier bekritiseren?

Anne Mie Vankerckhoven, Quasi Centaur, 2011

FRANS

Oostendse kunstenaar James Ensor hield van de zee.
Elke zomer zag hij de toeristen baden en zich amuseren. Het gaf hem inspiratie voor deze tekening. In de

Belle Epoque, dat is de gouden tijd net voor de Eerste
Wereldoorlog, ging alles prima voor de wind.
De gegoede burgers hadden geld genoeg om met het
gezin en het personeel op vakantie te gaan naar zee.
Le beau monde was rijk en welvarend, en ze spraken

Frans omdat het chique was.

JAMES ENSOR, DE BADEN IN OOSTENDE, 1899

Zie je de badkoetsen links? Deze werden gebruikt als kleedhokje. Blote armen en benen mochten niet gezien worden. Een paard trok de badkoets tot in het water. Le beau monde kon vervolgens heel deftig uit het karretje de zee
inspringen.
Links zien we een badkoets met het nummer 68. Dat is bíjna nummer 69: een erotische verwijzing. Je ziet ook twee hondjes die elkaar bespringen, kussende mensen, wulpse vrouwen en
glurende priesters. De kerk en de bourgeoisie hadden starre en preutse meningen, maar ze
stonden wel op de eerste rij aan het strand om blote lichaamsdelen te begluren. Die hypocrisie, daar wilde James Ensor op wijzen.
Ensor heeft hetzelfde onderwerp meerdere keren getekend en zelfs een beetje gewijzigd. In de eerste versie van
deze tekening was hij stouter. Hij had het gedurfde nummer 69 getekend op de badkoets – dus niet het bijna nummer ;-) Sommige mannen hadden helemaal geen badpak aan en het kussende koppeltje gaf elkaar duidelijk een
tongkus. Later heeft hij die erotische
verwijzingen een beetje afgezwakt.

Het werk van James Ensor inspireert vele kunstenaars.
De tekenaar Gier maakte hier een verwijzing naar de coronamaatregelen.

De tekening werd ook uitgebeeld in een hedendaagse versie door de
Belgische fotograaf Athos Burez. Wel 180 figuranten hebben eraan meegewerkt!

Welke hedendaagse taboes vind je terug in het werk van Athos Burez?
Vertel het elkaar in de stijl van de bourgeoisie: spreek Frans, dat staat chique!

Athos Burez, De baden van Oostende, 2020

EXPRESSIE

De kunstenaar Léon Spilliaert maakte meer dan dertig zelfportretten als een manier om zijn gevoelens te begrijpen. Een
soort dagboek in beelden dus. Hij gebruikte hiervoor eenvoudige materialen zoals kleurpotlood, pastel, aquarel, plakkaatverf en
Oost-Indische inkt die hij eindeloos combineerde om de juiste sfeer te vangen. Het is duidelijk dat hij het soms wat moeilijk
had. Hier zien we hem in grote onzekerheid en angst. Hij ziet er graatmager uit, bijna als een skelet, met een half open
mond en ogen die wegzakken in de oogkassen. Zijn gezicht valt uiteen in verschillende licht- en schaduwvlakjes.

Léon Spilliaert, Zelfportret met spiegel, 1908

Léon Spilliaert, De windstoot, 1904

Een stevige windstoot doet in een schaamteloze ruk de jurk van een vrouw opwaaien. Het is ook een onderwerp dat Léon
Spilliaert graag in beeld bracht. De onschuld van het meisje wordt brutaal doorbroken. Angstig klampt ze zich vast aan de leuning van de zeewering
en stoot in haar wanhoop een kreet uit die in het luide geruis van de wind verloren gaat. Maar je merkt ook dat ze de angst overwint. Vastberaden
biedt ze weerstand tegen de natuurelementen en toont ze een geheimzinnige wilskracht. Ook hier zijn de kleuren heel sober. De kunstenaar koos
voor Oost-Indische inkt en hier en daar wat aquarel. Maar met een stevige vlek witte plakkaatverf deed hij stiekem de rok oplichten.
Spilliaert schept met heel weinig kleur heel veel sfeer.

Spilliaert schept met heel weinig kleur heel veel sfeer. Ook jij kan dat!
Zoek een selfie op je gsm en bewerk ze met kleurenfilters.
Verandert de stemming van je selfie? Welke emoties wekken de verschillende kleuren op?

GESCHIEDENIS

Dit is de voorgevel van Mu.ZEE, het museum voor moderne kunst in Oostende. Het werd gebouwd in 1947, dus net na
de Tweede Wereldoorlog. De architectuur was erg vooruitstrevend voor die tijd: een gevel vol glas en binnenin veel
beton, zodat het vooral functioneel was zonder tierlantijntjes en met veel licht. Deze stijl heet het modernisme.

Dit gebouw was niet altijd een museum, neen. Voordien was hier een grootwarenhuis gevestigd. Je kent het wel: rekken vol conserven, een vitrine met
portemonnees en paraplu’s, een stem die ‘droge voeding kassa drie’ afroept. Toen het warenhuis failliet ging, werd het aangekocht door de overheid en
kreeg het een herbestemming als museum. Sindsdien herbergt het wel meer dan 7000 kunstwerken.

Hoe zit het met jullie schoolgebouw? Werd het altijd als schoolgebouw gebruikt?
Als je de architect was, wat zou je er zeker aan willen veranderen?
Of welke herbestemming zou je er aan willen geven?

WISKUNDE
De Italiaanse kunstenaar Mario Merz laat zich leiden door bijzondere wiskundige reeksen die je kunt terugvinden
in de natuur: de Fibonacci-reeksen. Fibonacci is de grondlegger van een wiskundige cijferreeks waarin elk getal
wordt gevormd door de som van de twee voorgaande getallen: 0 1 1 2 3 5 8 13 … Wanneer je de verhouding
van twee opeenvolgende getallen van Fibonacci neemt, blijkt deze de gulden snede te benaderen.

De gulden snede is een verhouding in de wiskunde die ook wordt toegepast in de kunst. Deze pure en evenwichtige verhouding heeft al vele architecten en beeldende kunstenaars geïnspireerd.

Mario Merz, La fleuve déborde, 1973

De titel luidt ‘La fleuve déborde’, ‘de rivier stroomt over’.
Een heel poëtische titel dus voor een wiskundige reeks. Je voelt het helemaal als je
kijkt naar die reeks cijfers: het water stroomt over je heen…
Bedenk je ook een passende poëtische titel bij de wiskundige
formule die je laatst gezien hebt in de klas?
Deze keer hoef je niet te letten op je spelling, dat deed de
kunstenaar ook niet. Merk je zijn taalfout in de titel?

MUZIEK

Ensor schilderde vaak bekvechtende maskers, ruziënde doodskoppen en figuren die uit een carnavalsoptocht lijken weggelopen.
In zijn schilderijen staan alle personages natuurlijk stil, bevroren en bewegingsloos. Maar in ‘La Gamme d’Amour’, Ensors balletstuk, laat hij zijn figuren bewegen en dansen. Ze stappen uit het beeldvlak onze wereld binnen. Ensor hield enorm van muziek.
Hij had een eigen harmonium – een draagbaar orgel – en daarop speelde hij elke dag, hoewel hij nooit muziek had gestudeerd.
Hij vond zelf muziekstukjes uit. Tijdens zijn jamsessies gebruikte hij enkel de zwarte toetsen van het klavier. Zo maakte hij een
volledig ballet.
De muziek, het verhaal, de personages, de kledij, het decor, …. hij ontwierp het allemaal zelf. De titel ‘La Gamme d’Amour’
betekent ‘liefdestoonladder’, want – je kan het al raden – het gaat hier over een heel romantisch liefdesverhaal.

James Ensor, Les masques et la mort, 1898

Dit muziekstuk plaatsen we 100 jaar geleden. Hoe zou je dit pushen
naar de hitlijst van vandaag?
Welke instrumenten zou je gebruiken om het wat meer pit te geven?
James Ensor, La Place Publique , 1912

Lajos Kassák, zonder titel, 1922

Pierre-Louis Flouquet, Constructie nr. 34, 1925

NEDERLANDS

Pierre-Louis Flouquet en Lajos Kassák zijn beeldende kunstenaars die na de Eerste Wereldoorlog een nieuwe stijl wilden. Ze kozen voor heel eenvoudige vormen, zoals lijn, vlak, cirkel, driehoek en vierkant als basis. Links

zie je het werk van Pierre-Louis Flouquet. Het bestaat vooral uit rechthoeken die elkaar deels overlappen, hier en daar met afgeronde hoeken. Sommige rechthoeken schilderde hij in heel felle kleuren, andere in donkere
kleuren waardoor het lijkt dat ze dieper liggen dan de felle kleurvlakken. Rechts zie je een werk van Lajos Kassák met gelijkaardige vormen, maar in een heel andere sfeer. Het ene werk heeft misschien iets menselijks of
dierlijks, het andere werk doet misschien eerder denken aan architectuur? Maar toch zijn ze gestart vanuit dezelfde vormen en ideeën. De kunstenaars woonden ver van elkaar: Flouquet in België en Kassák in
Hongarije. Ze spraken elkaars taal niet, maar wilden hun ideeën heel graag met elkaar uitwisselen. Dat bracht hen op een idee. Allebei lanceerden ze een eigen tijdschrift, in die tijd een ideaal platform om nieuwe ideeën
te tonen. Die tijdschriften geraakten wél over de grenzen heen en zo gaven ze hun inspiratie door. Je zou het misschien kunnen vergelijken met de influencers van vandaag.
Wij staan in verbinding met de hele wereld via onze smartphone. Op welke manier vertellen jullie elkaar iets met beelden? welke beelden stuurde jij al vandaag door?

LICHAMELIJKE OPVOEDING
‘Football moderne’ is de titel van dit werk. Als je een beetje op de
hoogte bent van de spelregels van het voetbal, dan merk je dat er veel
zaken niet kloppen. We zien geen lijnen, geen strafschopgebied, geen
afbakening, geen hoekvlaggenstokken, … De kunstenaar Sim Simaro wil
in zijn schilderijen tonen wat er gebeurt in de straten van Kinshasa en

andere grote Congolese steden. Hij is een meester in het schilderen van
dubbele bodems. Vooral het verhaal is belangrijk voor hem, niet de
zuivere vormen. Daarom schildert hij meestal snel en met goedkope
Sim Simaro, Football moderne, 2007

materialen. Hij gebruikt felle kleuren en figuren die er uit zien als
karikaturen. We zien apen en andere wilde dieren die een
voetbalwedstrijd spelen. Maar eigenlijk gaat het tafereel over het

dagelijkse leven: er zijn dringend nieuwe regels nodig om richting te
geven aan de samenleving. Er is ook nood aan betrouwbare scheidsrechters die toezien op het naleven van de regels.

Welke sport past bij onze maatschappij vandaag?

WISKUNDE
Georges Vantongerloo was schilder, beeldhouwer en architect. Bovendien was hij ook een theoreticus die vele ideeën uitwerkte rond kunst en
die neerschreef in boeken. Wiskunde stond altijd centraal in zijn ideeën over kunst. Vooral meetkundige verhoudingen en algebraïsche
formules. Je ziet het, het belang van de wiskunde reikt heel ver! Twintig jaar lang beperkte hij zich trouwens enkel tot horizontale en verticale
lijnen in zijn schilderijen. Zoals we ook zien in dit kunstwerk met de titel: Studie I, Brussel.

De vormen van zijn schilderijen werkte hij vervolgens uit in 3D en zette ze om in stedenbouwkundige projecten voor bruggen en luchthavens.
Pas op 51-jarige leeftijd liet hij de rechte lijnen los en waagde hij zich avontuurlijk in de wereld van de gebogen lijnen. Maar nog steeds
voortdurend met de wiskunde in zijn achterhoofd!

Wat vind je van de combinatie kunst en wiskunde?
Welke wiskundige formule vind jij ‘kunstig’ of zou jij graag eens uitwerken in een kunstwerk?

Georges Vantongerloo, Studie I, 1920

Een goeie vriend van Georges Vantongerloo was de Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan. Die was ervoor gekend om heel
intuïtief te schilderen met horizontale en verticale lijnen, recht vanuit het hart. Maar Georges Vantongerloo was ervan overtuigd dat er toch een wiskundige formule of code aan de grondslag moest liggen van Mondriaans grote succes.
Met papieren vol eindeloze berekeningen probeerde hij die ‘code van Mondriaan’ te kraken.
Maar het is hem nooit gelukt.

PIET MONDRIAAN

Veel kunstenaars maken gebruik van wiskunde in hun kunstwerken.
Zoals ook Antoon De Clerck in dit werk met de titel ‘Wat ik zag op een heldere dag’.

De Clerck was een architect die zich te beperkt voelde in zijn architecturale
ontwerpen. Om zich vrijer te kunnen uitdrukken schilderde hij ook.

Waaraan zie je dat hij zijn liefde voor de wiskunde niet kan verbergen?

Antoon De Clerck, Wat ik zag op een heldere dag, 1972

Maak kennis met de rest van Mu.ZEE!
In Mu.ZEE ontdek je een ruim aanbod van topstukken uit de Belgische kunst, van 1880 tot
heden. Grootmeesters als James Ensor, Léon Spilliaert, Constant Permeke en vele anderen hangen er naast expressionistische werken, surrealisten en modernisten. Mu.ZEE werkt bovendien
steeds vaker op het raakvlak met de actuele kunst. Dat doen we in wisselende tentoonstellingen
en steeds bijhorende interactieve tours, workshops, events en projecten met het cultureel en
educatieve veld van Oostende. De verscheiden collectie, uitgebouwde audiogides en gevarieerde
programmatie voor de jonge bezoeker, maken het museum ten slotte tot een levendige plek
waar je makkelijk een paar uur kan doorbrengen. En wie nadien even wil uitwaaien, liggen we
centraal gelegen voor een bezoek aan de zee, Christal Ship, het Leopoldpark, de Grote Post én
natuurlijk het Ensorhuis.
Open van dinsdag tot en met zondag van 10 u tot 17u30.
Het bezoek aan Mu.ZEE is gratis voor jou en je leerlingen. Je kan reserveren via onze website
www.muzee.be of via 059/50 81 18. Mocht je nog vragen hebben neem gerust contact met
ons op.

Schrijf je via de website in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de tentoonstellingen
en andere activiteiten in het museum.

