
Gauthier Hubert's
kleine atelier



Hou je van verhalen ? Gauthier ook. 
Hij is in 1967 in België geboren. Van jongs af aan houdt hij ervan
om te liegen en verhalen te vertellen. Op een dag op de basisschool
vond hij uit dat hij een slang in zijn boekentas had meegenomen ! 
Een grote leugen, die hem een mooie straf opleverde.

Naarmate hij opgroeide, behield hij de rol van verteller en bleef
hij de werkelijkheid vervormen door personages en universa te
verzinnen. Zijn werk is narratief, hij schildert zoals een schrijver die
een roman en zijn protagonisten creëert.

Hij woont en werkt in België. 
 
Zijn werk wordt erkend vanaf 1999 toen hij de
Prijs voor de Jonge Belgische Schilderkunst won. 
 
Zijn werken maken nu deel uit van vele
collecties over de hele wereld. 
 
Naast zijn werk als kunstenaar geeft Gauthier
les in de schilderkunst aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten in Brussel.

Wie is Gauthier Hubert ?



Focus : Het Expressionisme

Gauthier ontdekte het Duitse expressionisme op de
tentoonstelling “Berlijn 1910-1920” in Brussel in 1985. 
Hij werd hierdoor getroffen en vertrok het jaar daarop
naar Berlijn om deze schilderijen terug te gaan bekijken.

Gauthier is geïnteresseerd in hoe de expressionisten de
schilderkunst in vraag stelden. 
 
Het expressionisme ontstond in het begin van de 20ste
eeuw. Door deze artistieke stroming imiteren
kunstenaars niet langer de werkelijkheid, maar
projecteren ze hun emoties en gevoelens in hun werk. 
De gebruikte kleuren zijn levendig en de lijnen vervormd.

 

Otto Dix 
Die Skatspieler - 1920

Ernst Ludwig Kirchner
Potsdamer Platz - 1914
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What is mooi ?

"Die schilder heeft de

kracht om wat lelijk is,

mooi te maken" G.H.

Met zijn werk gaat Gauthier in op de
kwestie van lelijk en mooi.

Schoonheidscriteria zijn in de loop van
de geschiedenis geëvolueerd. 

De kunstgeschiedenis is een getuige van
deze evolutie. 

De afbeeldingen van lichamen heeft vele
vormen aangenomen.



Het werk van Gauthier wordt gevoed
door de geschiedenis van de
schilderkunst. Hij maakt er veel
verwijzingen naar. Hij is geïnspireerd
door andere kunstenaars, hij kopieert
ze, hij vervalst ze zelfs ! 
Kun je zijn invloeden ontdekken ?

1           

Verhouding tot 
de geschiedenis van de

schilderkunst

Koppel de werken van de kunstenaar aan die van andere schilders
in de kunstgeschiedenis !

Hans Holbein le Jeune
Portret van Ana Meyer - 1526

Caspar David Friedrich
De IJszee - 1824

Kasimir Malévitch 
Dorp in de ochtend na een
sneeuwstorm - 1912
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Wat zijn volgens jou de verschillende elementen waaruit een beeldend
werk in een tentoonstelling bestaat ?
Schrijf hieronder de sleutelwoorden op die in je opkomen als je aan een schilderij denkt.
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Het schilderijLaten we eens kijken waar een
schilderij van gemaakt is !



Dit is de techniek die Gauthier gebruikt om zijn
schilderijen te maken. Ze verscheen in de 15de eeuw. 
Het is een mengsel van pigment en olie dat een pasta
vormt, die de schilder op het doek zal aanbrengen om
weer te geven wat hij wil. De gebruikte olie is siccatief,
d.w.z. dat ze droogt bij contact met lucht en licht. 
Deze olie wordt verdund met terpentijn. Om meer te
weten te komen, scan de QR-code !

Gauthier hecht veel belang
aan de technische aspecten

van het schilderen. 
Maar wat zijn ze ?

Het ophangen

Het formaat
De textuur

De kleur

Het onderwerp en de weergave ervan

Het kader

Olieverfschilderen

De achtergrond

Vraag je ouders om deze QR-
code te scannen en leer de
verschillende schildertechnieken
en hun geschiedenis met Fred
en Jamie van C'est Pas Sorcier.

De instrumenten

Hier zijn enkele elementen die een schilderij kunnen definiëren :

Het materiaal



Nadenken over hoe de titel vorm zal krijgen

Een werk 

in enkele stappen

Een titel uitvinden, een idee vastleggen

Ontdek Gauthiers geheime
recept voor het maken van
zijn werken !

Een formaat kiezen

Kleuren kiezen

Nadenken over hoe de titel is geschreven



Ga net als de schilder uit van de
voorgestelde titels en maak tekeningen
Denk aan het formaat en de kleuren !

Borstbeeld van een jong meisje 
met uitpuilende ogen

Portret van een 
mannelijke zeemeermin



Ich Bin nicht David 
(ik ben David niet)

Portret van een man 
die op de duivel lijkt

Portret van een man die allergisch
is voor wit Een eclips in een ellips



In de tentoonstelling hangt Gauthier zijn
werken op per “families”.
Hij vormt groepjes schilderijen die hij
combineert om te laten zien hoe ze
elkaar hebben beïnvloed. 
Deze associaties volgen de logica van
titels of technische en plastische
criteria. Op deze manier wordt
onderstreept hoe het ene werk andere
werken kan genereren. Hij werkt rond
een genealogie van zijn beeldend werk.

Wat is het ophangen ?
Het is de plaatsing van
de werken in de
tentoonstelling. 
Het maakt deel uit van
de scenografie.

Wat is de scenografie ? 
Het is de ruimtelijke
schikking van alle
visuele elementen van de
tentoonstelling (werken,
titels, plan, enz.).

Het ophangen

Families van werken

?



Het is aan jou om te spelen !Knip de foto's uit en maak je eigen
ophanging. Creëer je eigen familie van werken.

Associeer beelden volgens hun
kleuren, formaten of wat ze vertellen !





Mijn tentoonstellingsmuur



Mijn tentoonstellingsmuur



EINDE 
Tot binnenkort om een nieuwe

kunstenaar te ontdekken


