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KA LYCEUM WERKT ROND PROJECT ‘STIL LEVEN’
GEINSPIREERD OP HET WERK VAN LUDO MORIS
Ook dit schooljaar haalde het KA Lyceum een reizende tentoonstelling binnen
zijn muren: "Stil Leven - herinneringen aan een geliefde". Vanaf november tot
nu werkten de leerlingen projectmatig vanuit verschillende vakken rond dit
thema.
De leerlingen uit de verschillende klassen en leerjaren bezochten van maandag 5
november 2012 tot en met vrijdag 16 november 2012 de moderne stillevens van
Ludo Moris in onze mediatheek. De periode was niet toevallig gekozen. Het gaat om
de twee weken na de herfstvakantie, een moment waarop we stilstaan bij de dood,
afscheid nemen, het gemis, de herinneringen, ... .
De tentoonstelling is een eindwerk van fotograaf Ludo Moris, in samenwerking met
een klinisch psycholoog en een palliatief verpleegkundige. Aan de hand van een
vijventwintigtal stillevens, foto's, vertellen mensen verhalen over hun gestorven
geliefden. Door die verhalen geven ze zin aan de dood en het leven. De afgebeelde
voorwerpen staan symbool voor de herinneringen die ze oproepen aan hun geliefde.
‘Vaak werken leerkrachten voor of na de herfstvakantie rond dood, overlijden, ...
Vandaar dat Patrick Brems, leraar Nederlands en cultuurwetenschappen het initiatief
nam om vakoverschrijdend rond dit thema te werken.’ zegt Katie Steemans, directeur
van het KA Lyceum. Aangezien de dood een universeel thema is, nodigt het ook uit
om met tal van collega’s aan het werk te gaan. De mogelijkheden zijn in ieder geval
legio. In de levensbeschouwelijke vakken werd gesproken over rouw en rituelen in
verschillende godsdiensten, in het vak Nederlands werd de elegische poëzie
behandeld. In de kunstvakken
stonden funeraire symboliek en architectuur,
momento mori, ars moriendi en natuurlijk de compositie van het historische stilleven
uit de zeventiende eeuw in vergelijking met Moris' stillevens op het programma,
terwijl de Latinisten grafinscripties en afscheidsrituelen bestudeerden.
De leerlingen gingen nadien zelf aan de slag en maakten onder andere hun eigen
stilleven of afscheidsgedicht. Ze zetten hun impressies van het kerkhofbezoek op
papier en bestuderen de dodenrituelen bij de Grieken en de Romeinen. Op
donderdag 20 december kunnen de stillevens van de tweede graad kunstonderwijs
bewonderd worden tijdens het oudercontact, dat doorgaat van 18 uur tot 20.30 uur in
de Caputsteenstraat, 51 te Mechelen.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Katie Steemans, directeur KA Lyceum, tel
015 20 21 74.
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