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Nové Realismy
Tsjecho-Slowaaks realisme 1918-1945

Op de bovenverdieping van het museum is de overzichtstentoonstelling Nové
Realismy te zien. Hier zie je meer dan 70 werken van ruim 45 kunstenaars uit
de huidige landen Tsjechië en Slowakije. De kunstwerken komen allemaal
uit de periode 1918 to 1945 toen Tsjechië en Slowakije samen nog het land
Tsjecho-Slowakije waren.
De kunst die te zien is, werd lange tijd niet gewaardeerd en is pas sinds kort
weer ontdekt. De kunststijl van de werken is het realisme, een stroming
waar bij Museum MORE de nadruk op ligt. De schilderijen hebben veel
verschillende onderwerpen, zoals stillevens, landschappen, stadsgezichten en
(zelf)portretten. Er zijn niet alleen schilderijen te zien, maar ook beelden.

1. Waar in zaal 5 kun

je de volgende details
terugvinden? Schrijf de
titel van het kunstwerk
onder de afbeelding.

2. Vergelijk de schilderijen Fabriek in Vrané van František Muzika en

Zigeunerwijk (Košice) van František Foltýn. Welke gelijkenissen zie je
tussen deze twee schilderijen? Noem er minimaal drie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor vrouwen werd het leven vanaf de jaren 1920 steeds vrijer. Ze mochten bijvoorbeeld een (kunst)opleiding volgen en gingen in de stad zelfstandig op pad.
Dat zie je ook aan de kunstwerken In het café van Oldřich Kerhart en Vrouw met
absint van Bedřich Stefan. Je ziet hier twee keer een chique vrouw afgebeeld die
een drankje in een café drinkt.

3. Het is nu 100 jaar geleden

dat Oldřich Kerhart en Bedřich
Stefan hun kunstwerken van
vrouwen maakten. Teken hieronder hoe een vrouw in 2022
in een café zou zitten met een
drankje.

Sommige kunstenaars reisden naar het buitenland om een opleiding
te volgen, zoals beeldhouwer Otto Gutfreund die naar Parijs vertrok
om bij beeldhouwer Antoine Bourdelle in de leer te gaan.

4. Bekijk Zelfportret van Otto Gutfreund.

Welk materiaal denk je dat deze kunstenaar
heeft gebruikt om dit beeld te maken?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Vergelijk het zelfportret met de foto van

de kunstenaar die je op de wand ziet. Vind
jij het een goed portret? Waarom wel of
niet?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekijk het werk Man en vrouw in de
drukkerij van Ladislav Majerský.

6. Wat zijn de personen op deze
afbeelding aan doen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Hoe denk je dat deze

plaquette van brons
gemaakt is?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tsjecho-Slowakije was een samengesteld
land bestaande uit verschillende regio’s,
zoals Bohemen, Moravië en Slowakije. Er
leefden verschillende bevolkingsgroepen
naast elkaar, die allemaal een andere taal
spraken. Zo werd er Tsjechisch en Slowaaks
gesproken, maar bijvoorbeeld ook Duits en
Hongaars.

8. Bekijk de grote kaart en het werk Dansen van

Otakar Švec. Kun jij op de kaart zien in welke regio
het museum ligt waarvan dit werk geleend is? Schrijf
hieronder welke regio het is.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook al kwamen de kunstenaars uit verschillende regio’s en spraken ze
verschillende talen, toch maakten ze kunst met dezelfde onderwerpen
en in dezelfde stijl: het modern realisme. De onderwerpen die zij kozen
hangen nauw samen met het de werkelijkheid die zij om zich heen zagen.
Niet alleen in Tsjecho-Slowakije werkten kunstenaars in deze stijl, maar
ook in veel andere landen in Europa, zoals Duitsland en Engeland. Als je
beneden al goed hebt rondgekeken dan heb je gezien dat ook de Nederlandse kunstenaars soortgelijke kunst maakten en werkten in genres als
stilleven, zelfportret en landschap of stadsgezicht.

9. Kijk goed naar het werk Bellenblazende jongen

van Heribert Fischer-Geising. Waaraan kun je zien dat
dit werk een realistisch (lijkend op de werkelijkheid)
kunstwerk is? Noem drie dingen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekijk de rij met het werk Meisje in
het atelier van Erwin Müller tot en
met het werk Meisje met forsythia
van Ilona Singer.

10. Zie jij een overeenkomst tussen de werken in deze rij? Zo ja welke?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Welk van de werken uit de rij zou jij als een stilleven beschrijven?

Schrijf de titel(s) hieronder op.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Teken hieronder een stilleven met objecten die je op de schilderijen uit
de rij ziet. Vergeet je niet een plant of bloem op jouw stilleven te zetten?

13. Bekijk de werken Jonge vrouw

van Grete Passer en Zelfportret met
rode blouse van Erika Streit. Welk item
zie je op beide schilderijen?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Waarom vind je dit item opvallend?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Waar in zaal 7 kun

je de volgende details
terugvinden? Schrijf de
titel van het kunstwerk
onder de afbeelding.

In zaal 7 zie je veel verschillende
landschappen en stadsgezichten.
Op deze werken zijn vlakken en
lijnen heel belangrijk voor een
mooie verdeling van de onderdelen die zijn afgebeeld. Het
maken van deze verdeling heet
compositie.

16. Kijk goed naar het werk Haven

van Dieppe van Ester Šimerová. Kun
jij op de afbeelding hiernaast de verticale en diagonale lijnen tekenen?

17. De voorstelling op het schilderij is in veelal donkere kleuren afgebeeld. Vind

jij deze kleuren goed passen bij het onderwerp haven? Waarom wel of niet?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Het werk Trappenhuis van Zdenek Rykr bestaat

vooral uit lijnen en vlakken. Hierdoor is het bijna
moeilijk om te zien wat er precies is afgebeeld en kun
je er misschien ook iets anders dan een trappenhuis
in zien. Wat zie jij nog meer in dit schilderij?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Bekijk de landschappen en stadsgezichten in deze zaal. Welk van deze

werken vind jij het mooist? Waarom?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Maak hieronder een landschap of stadsgezicht van jouw eigen woonplaats.

