EXPRESSIONISME
De bezette stad? De besmette stad? Voer alle 9 stappen in dit
document uit. Veel succes!

STAP 1. Lees de theorie: EXPRESSIONISME: rond en na WOI
OPM: Er zijn veel kunststromingen die we onder de overkoepelende naam ‘avant-garde’ of ‘modernisme’
zetten, zoals kubisme, dadaïsme, expressionisme, surrealisme…
Kenmerken expressionisme in de schilderkunst:
•
•
•

gevoel is belangrijker dan verstand;
felle en harde kleuren;
vervormen van de werkelijkheid.

Kenmerken expressionisme in de poëzie:
•

geen traditionele vorm; geen rijm, geen vast metrum, geen vaste strofebouw…; wel ‘vrije verzen’;

•

geen normale zinsbouw, maar onvolledige en ongrammaticale zinnen;

•

geen hoofdletters of interpunctie;

•

alle woorden mogen gebruikt worden in deze poëzie (citaten, andere talen, reclameslogans…);

•

de emotie of gedachte moet zo direct mogelijk geuit worden, zonder belemmeringen van het
traditionele taalgebruik.

Voorbeeld: Paul van Ostaijen
Periode 1: eerste bundel ‘Music Hall’
Periode 2: bundel ‘Het sienjaal’ => humanitair expressionisme (geloof in broederlijkheid, eenheid onder
de mensen; reactie op de gruwelen van WOI)
Periode 3: bundels zoals ‘Bezette stad’ => typografisch expressionisme (invloed van dadaïsme); zie
‘Bedreigde stad’ en ‘Belgiese zondag’ (SB p. 118-119)
•

Idee ritmische typografie: de combinatie van auditieve (ritmische) en visuele (typografische)
elementen zorgt ervoor dat de poëzie kan doordringen tot in het onderbewuste van de lezer.

Periode 4: poésie pure (of organisch expressionisme); zie ‘Alpejagerslied’ (SB p. 120)
•

Idee poésie pure: ‘ik-loze’ poëzie: Klank is belangrijker dan betekenis. Zoals in de muziek worden
thema’s herhaald, gevarieerd, uitgebreid en omgekeerd.

STAP 2. Bedreigde stad van Paul van Ostaijen, lees het gedicht en vorm een eerste indruk.

STAP 3. Bedreigde stad van Paul van Ostaijen. Bekijk de eerste 4 min. van het leesatelier van deBuren via deze
link.

STAP 4. Lees dit artikel (uit jullie werkboek) over de historische context van het gedicht.

(Vandekerckhove et al., 2012, p. 258)

STAP 5. Vul het formulier in over de kenmerken van het expressionisme en De Bedreigde Stad van Paul van
Ostaijen. Gebruik deze link.
Het formulier opent op 2 juni om 8:00 en sluit om 14:00. Op Smartschool komen enkel punten voor inzet, niet je
echte resultaat. Vul het formulier dus eerlijk in!

STAP 6. Alpejagerslied van Paul van Ostaijen, lees het gedicht en vorm een eerste indruk.

STAP 7. Alpejagerslied van Paul van Ostaijen. Bekijk een muzikale bewerking van de kunstacademie van KnokkeHeist via deze link.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IfuCHeKBkEithNjfbLSTAP 8. Vul het formulier in over de kenmerken van het Alpejagerslied via deze link.
yYVsTrpU3_HRLv3oz4F3Buq1URTRDTUgyTktQUEg4SlhGWTRCME5PRlpQNi4u
Het formulier opent op 2 juni om 8:00 en sluit om 14:00. Op Smartschool komen enkel punten voor inzet, niet je
echte resultaat. Vul het formulier dus eerlijk in!

STAP 9. TOEPASSING en CREATIEVE OPDRACHT
Paul van Ostaijen blijft veel kunstenaars inspireren. Na De bezette stad, nu De besmette stad.
9a. Lees het gedicht De besmette stad van Annelies Verbeke en Sanneke van Hassel via deze link en
selecteer twee passages die indruk op je maken. Gebruik het knipprogramma en plak de passages in een
nieuw document. Beschrijf ook waarom die passages je net aanspreken. (Uitleg = min. 50 woorden)
9b. Schrijf nu zelf een kort fragment in de stijl van De besmette stad. Schrijf dus een gedicht over de voorbije
twee maanden. Gebruik min. 40 woorden. Pas de kenmerken van het expressionisme toe en denk aan de
typografie!
Evaluatiecriteria /6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De leerling brengt duidelijk zijn/haar emotie of idee over.
De leerling heeft nagedacht over de typografie.
De leerling gebruikt een vrije vorm (i.t.t. een traditionele vorm - zie kenmerken voor uitleg).
De leerling gebruikt vrije zinsbouw (zie kenmerken voor uitleg).
De leerling maakt geen of vrij gebruik van hoofdletters en interpunctie.
De leerling maakt gebruik van een citaat, een slogan of een aantal woorden in een andere taal.
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