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In zaal 5, 6 en 7 zie je de tentoonstelling ¿QUÉ PASA? over kunstenaar Pat Andrea. Hij werd geboren 
in 1942 en tekende al van jongs af aan. Zijn beide ouders waren ook kunstenaar dus hij had zijn 
talent niet van een vreemde. Andrea volgde van 1960 tot 1965 de kunstacademie in Den Haag. 
Daarna werd hij professioneel kunstenaar. Andrea woont in Frankrijk en Argentinië.

Er gebeurt vaak veel tegelijk op de schilderijen van Pat Andrea. Je ziet dieren en vrouwen en vaak 
zijn er grote felgekleurde vlakken. Soms moet je erg goed kijken om te zien wat er precies aan de 
hand is met de personen op het schilderij.

2. Op de werken van Pat Andrea komen regelmatig 
dieren voor. Welke dieren zie je in deze zaal afgebeeld?
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

3. Bekijk het werk Doctor Scratch. Hierop staan twee honden afgebeeld. 
Wat valt je op aan deze honden?
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------



4. Kijk goed naar De val. Op veel werken van Pat 
Andrea zie je een moment vlak voordat er iets gaat 
gebeuren. Wat denk je dat er hier gaat gebeuren?
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

5. Kun je in het vak hiernaast tekenen hoe de gebeurtenis 
op De val er een paar seconden later  eruit zou zien?

Bekijk de film waarin Pat Andrea vertelt over zijn kunstenaarschap. 
In de film vertelt hij ook iets over de kunstenaar Piet Mondriaan, 
een kunstenaar die veel met de kleuren rood, geel en blauw werkte. 
Hiernaast zie je daarvan een voorbeeld.



6. Kun jij in een van de werken in deze zaal iets terugvinden dat aan Mondriaan doet denken? 
Zo ja, noem de titel van het schilderij.
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

Opvallend in het werk van Pat Andrea zijn de vele 
vrouwen die je erin terugziet. De manier waarop Pat 
Andrea de vrouwen op zijn schilderijen afbeeldt heeft 
zich in de loop der jaren ontwikkeld. Ze lijken steeds 
minder op echte vrouwen en zijn daardoor steeds 
minder realistisch (zoals de werkelijkheid).

7. Bekijk Niet meer kijken 2. Je ziet hierop drie vrouwen en een hond. Welke van deze 
vrouwen vind jij het meest realistisch? Waarom?
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

8. Wat klopt er niet aan de vrouw die je het minst realistisch vindt?
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

9. Maak in het vak op de volgende pagina een portret van 
jezelf, zoals Pat Andrea een vrouw tekent, met alleen benen en 
een groot hoofd. Geef je zelf een houding die je op een van de 
andere schilderijen van Pat Andrea ziet.



10. Vergelijk Meisje met kat, bloemen buiten, uit zaal 5 
met El vidrio (De glasplaat) uit deze zaal. Welke verschillen 
tussen de afgebeelde vrouwen zie je? Noem er minimaal 2.
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

Tekenen is iets wat Pat Andrea al van jongs af aan 
heeft gedaan. Hij vindt dat tekenen en schilderen 
even belangrijk zijn. In zijn schilderijen zie je ook 
kenmerken van zijn tekeningen terug, zoals de 
contour (dikke lijn) rondom zijn figuren.



11. Bekijk de tekening die Pat Andrea op de muur 
heeft gemaakt. Hoe en waarmee denk je dat hij 
deze hele grote tekening gemaakt heeft?
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

12. Herken je in de muurtekening personen die je ook op schilderijen in deze zaal 
ziet? Noem ze hieronder.
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

13. Pat Andrea maakt weinig tot geen gebruik van modellen voor de vrouwen die hij tekent 
of schildert. Alles wat hij kan bedenken kan hij tekenen. Als jij alles kon tekenen wat je kan 
bedenken, wat zou je dan willen tekenen? Teken het in het vak hieronder.



14. Waar in zaal 7 kun je de 
volgende details terugvinden? 
Schrijf de titel van het werk bij 
de afbeelding.

15. Bekijk het werk Alice in Wonderland. Als je het verhaal 
van Alice in Wonderland kent, zie je misschien wel bekende 
karakters. Kun je er drie noemen? 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

16. Als je goed hebt gekeken, heb je op veel schilderijen al 
een hond gezien. Waarom denk je dat er naast veel vrouwen 
ook vaak honden op de schilderijen van Pat Andrea staan?
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

17. Pat Andrea heeft verschillende hondensoorten afgebeeld. Als jij een 
hondensoort mocht kiezen, welke zou jij dan tekenen? Waarom?
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------



18. De schilderijen en tekeningen van Pat Andrea 
vertellen een verhaal. Bekijk het werk Ca vole partout. 
Wat denk je dat er op dit schilderij gebeurt? 
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

19. Sommige werken doen ook een beetje aan een stripverhaal denken. 
Kun jij in het vak hieronder tekenen wat je denkt dat het volgende plaatje 
in het stripverhaal in het schilderij Ca vole partout  zou zijn?
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