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DE VREUGDEKREET
Maak golven van kleur rond je figuur. Je kunt 
kleuren in elkaar laten overlopen door ze met 
je vinger te mengen.
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  Blijf golven van kleur aanbrengen tot je 
schilderij helemaal klaar is.4

Teken op een vel papier met een ruw oppervlak een 
figuur die het uitschreeuwt van vreugde! Denk aan de 
juiste houding en uitdrukking, maar houd het eenvoudig.
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Maak een vrolijke versie van  
het schilderij van Munch!

Teken een paar 
dingen op de 
achtergrond, 
zoals de zon, 

vuurwerk of iets 
anders waar 
je vrolijk van 

wordt.

Probeer al je 
potloodlijnen te 

bedekken.

Kleur je figuur in met zacht pastelkrijt of bord krijtjes. 
Gebruik warme, heldere kleuren, zoals deze.2

Rood, oranje 
en geel zijn 

warme, 
vrolijke 
kleuren.

De stijl van Munch wordt ‘expressio-
nistisch’ genoemd, omdat het de we-
reld niet weergeeft zoals die eruitziet, 
maar zoals die aanvoelt. Deze figuur 
lijkt niet op een echt mens – je ziet ie-
mands binnenste. Munch maakte vier 
versies van De schreeuw – twee met 
pastelkrijt en twee met verf. In 2012 
werd een van deze werken op een 
veiling verkocht voor ruim 91 miljoen 
euro. Een record!
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Edvard Munch, 1893
DE SCHREEUW
Als je dit schilderij zou kunnen 
horen, zouden je oren pijn doen!  
Munch heeft felle kleuren en sterke lijnen 
gebruikt om het doordringende geluid van een 
schreeuw op papier weer te geven.

Een oerschreeuw
De figuur op het schilderij heeft zijn  
mond open, maar de schreeuw lijkt daar  
niet vandaan te komen. Het is alsof de lucht en 
de zee het uitschreeuwen, en de figuur probeert 
zijn oren te bedekken om het geluid buiten te 
houden. Munch zei dat hij op een dag ‘voelde 
hoe een harde, oneindige schreeuw door de 
natuur trok’ – zo kreeg hij dit idee.

Kijk naar de lijnen in het schilderij – ze draaien 
en golven als echo’s. De lucht is kwaad, 
schreeuwerig rood, en het water ziet er donker, 
diep en koud uit. De figuur van Munch lijkt wel 
een spook, die wankelt alsof de schreeuw in hem 
rondzwiept. We voelen angst en verwarring – 
precies wat de kunstenaar voelde.

wie was munch?
Edvard Munch werd in 1863 in 
Noorwegen geboren. Zijn moeder 
en oudere zus stierven toen hij nog 
jong was, en Edvard zelf was vaak 
ziek. Hij gebruikte kunst om zijn 
gevoel uit te drukken, maar in eerste 
instantie schrokken de mensen 
van zijn werk. Uiteindelijk kreeg hij 
succes en werd hij beroemd om zijn 
expressionistische stijl.
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SLANGEN PLAKKEN
Matisse zocht graag naar patronen 

in de natuur. Kijk naar een paar afbeeldin-
gen van slangen – hoe ze kronkelen en  glijden 

– en maak dan deze slingerende collage.

Kies een vel wit karton als 
ondergrond. Knip een aantal stroken 
gekleurd papier af – langs de randen 
van het papier, zodat één zijde recht 
is. Leg ze aan de randen van het 
karton om een kader te maken. Plak 
ze vast.

2
Knip voor je slang eenvoudige 
vierkanten uit verschillende 
kleuren papier.

Gebruik een groot stuk voor de 
kop. Als je wilt, kun je een

gevorkte tong maken!

Leg de vierkanten in een golvend patroon en 
bedenk een mooie kleurenvolgorde.

Schuif met de vormen tot je een mooie slang 
hebt gemaakt. Plak dan alles vast.

3

4

In het echt is dit schilderij enorm  
– bijna 3 bij 3 meter! Het is een 
collage van beschilderd papier op 
wit papier dat op doek is geplakt. 
Matisse noemde dit ‘schilderen 
met een schaar’.
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Laat sommige stukken 
het kader overlappen.

1
hier een rechte rand

Gebruik een hele grote ondergrond, zoals 
Matisse, of een kleintje als je weinig plek hebt.

(UK) (UK)
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Henri Matisse werd in 1869 in Frank-
rijk geboren. Eerst werd hij advocaat, 
maar dat werk vond hij niks. Toen hij 
twintig jaar was, werd hij ziek en moest 
hij lange tijd in bed doorbrengen. Zijn 
moeder gaf hem een verfdoos om zich 
te vermaken en hij wist meteen dat 
hij kunstenaar wilde worden! Matisse 
maakte veel beroemde schilderijen in 
zijn eigen, kleurrijke stijl.

Wie was Matisse?

Je moet misschien twee keer kijken 
voor je de slak in dit kunstwerk 
ontdekt! Je ziet geen tekening, maar Henri 
Matisse dacht aan een slak toen hij de gekleurde 
vormen in een spiraalvorm rangschikte. 

Tekenen met kleuren
Toen Matisse De slak maakte, was  
hij vierentachtig jaar. Hij was niet  
gezond genoeg meer om achter zijn doeken  
te staan; daarom gebruikte hij kleur als  
uitgangspunt. Zijn assistenten schilderden  
vellen papier in effen kleuren en Matisse  
knipte of scheurde die in vormen.

Matisse koos zijn kleuren zorgvuldig. Het zijn 
niet de kleuren van een echte slak, maar ze zijn 
warm en helder. Matisse wist dat ‘complemen-
taire kleuren’, zoals groen en rood, meer opval-
len als ze naast elkaar worden gezet. Door de 
manier waarop hij de kleuren bij elkaar heeft 
geplaatst, springen ze naar voren alsof de slak 
beweegt. Hij lijkt wel uit zijn gekartelde oranje 
kader te willen breken!
 

Henri Matisse, 1953
DE SLAK

 

Job:E10-29516  Title:Get Into Art Animals
#150  DTP:228  Page:7


	UK_22-23 Michelangelo_Munch - NL
	UK_42-43_Matisse -NL

