
NORBERT TADEUSZ
Het leven als spektakel



In zaal 7, 6 en 5 zie je de tentoonstelling Het leven als spektakel over 
Norbert Tadeusz. Deze Duitse kunstenaar leefde van 1940 tot 2011. Hij 
maakte veel grote kleurrijke schilderijen. Rood, geel en blauw komen veel 
voor. Vaak zie je mensen afgebeeld, maar ook vlees, paarden of interieurs 
waren zijn onderwerp. De schilderijen zijn realistich (herkenbare 
werkelijkheid), maar toch moet je vaak extra goed kijken om te zien wat er 
precies is afgebeeld. Tadeusz noemde zichzelf geen kunstenaar, maar een 
schilder.

1. Waar in zaal 7 kun 
je de volgende details 
terugvinden? Schrijf de 
titel van het kunstwerk 
onder de afbeelding.

2. Bekijk het werk Marsepeindriehoek. 
Waar op het werk zie je de driehoek van 
marsepein?
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

3. Je ziet op dit schilderij veel verticale 
horizontale en diagonale lijnen. Teken 
deze lijnen in het vak op de volgende 
pagina.



4. Vind jij dat de lijnen in dit schilderij naar een bepaald punt wijzen? 
Zo ja, welk punt? 
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

5. Kijk goed naar Neon. Dit werk lijkt bijna 
een abstract schilderij, een werk waar je de 
werkelijkheid niet meer in kan herkennen en 
dat bestaat uit kleuren en vlakken. Zie jij wat 
hier is afgebeeld? Zo ja, wat zie je?
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------



Tadeusz schilderde verschillende onderwerpen. Zo zag je in de 
zaal 7 veel stillevens en portretten, maar ook een landschap. In 
zaal 6 zie je vooral werken die hij maakte toen hij werd 
geïnspireerd door slachthuizen in Italië en werken 
waarop hij acrobaten afbeeldde.

6. Op het schilderij Wastafel zie je 
een plantenspuit. Zie jij deze zelfde 
plantenspuit ook nog ergens anders 
in deze zaal? Zo ja waar?
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

7. Vergelijk het werk Carbaia I met Panorama. Welke verschillen zie je? 
Noem er drie.
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

8. Kijk goed naar de kleuren die Tadeusz gebruikte voor de schilderijen 
in deze zaal. Noem de drie kleuren die jij het meest opvallend vindt. 
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------



9. Waarom vallen deze kleuren jou het meeste op?
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

10. Het schilderij Agrigesto Zwenbad is heel 
kleurrijk. Toch is de zijn de kleuren anders dan de 
kleuren in de rest van de zaal. Welk gevoel krijg jij 
als je naar dit schilderij kijkt?
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

11. Denk je dat de kleur van invloed is op het gevoel dat je bij een 
schilderij krijgt? Waarom wel of niet?
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

De acrobaten die Tadeusz schilderde hebben allemaal 
houdingen die je niet zo vaak ziet. Hij gebruikte soms 
modellen die danser waren, deze konden makkelijker 
moeilijke houdingen aannemen en zo kon hij goed kijken 
hoe het menselijk lichaam eruit ziet.

12. Welke figuur in zaal 6 heeft volgens jou de moeilijkste houding om 
aan te nemen? Noem de titel van het schilderij waarop deze figuur staat.
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------



13. Teken hieronder zelf een acrobaat aan de ringen. 
Denk goed na over de houding die je de acrobaat geeft.

14. Bekijk de werken Strowagen en Sneeuwbalen Fontainejean. Deze 
zijn op een andere manier geschilderd dan de overige schilderijen van 
Tadeusz. Welk verschil zie jij als je goed naar de verf kijkt?
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------



16. Waar in zaal 5 kun 
je de volgende details 
terugvinden? Schrijf de 
titel van het kunstwerk 
onder de afbeelding.

15. In de vitrine liggen verschillende 
voorwerpen. Bekijk het doosje van de 
afbeelding hiernaast. Je ziet twee van 
deze doosjes liggen. Zie jij een verschil 
tussen deze twee doosjes? Zo ja, wat 
dan?
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

17. Welke verschillen zie je nog meer tussen de landschappen en de andere 
schilderijen in deze zaal? Noem er drie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals je hier in zaal 5 ziet, maakte Tadeusz 
ook landschappen. De kleuren van deze 
landschappen zijn anders dan de kleuren 
van de schilderijen in de zalen hiervoor. Ze 
zijn iets minder fel.

Tadeusz maakt in veel van zijn werken ook gebruik van licht en schaduw. 
Harde schaduwen worden gevormd door fel licht. Hierbij zijn er ook vaak 
grote contrasten tussen donkere en lichte kleuren in het schilderij. 



18. Bekijk het werk Zonder titel. Hierop zie je het 
atelier van Tadeusz dat grote ramen had. Van welke 
kant komt het licht hier?
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

In het museum zie je ook veel ramen en een 
glazen trap en lift. Hierdoor ontstaan er 
verschillende patronen van schaduwen als het licht 
naar binnen valt. Als de zon fel schijnt worden de 
schaduwen beter zichtbaar. 

19. Teken in het vak hieronder een plek van het museum waar je de 
schaduwen goed kan zien. Kijk goed naar de lijnen die je ziet en hoe donker 
de schaduwen zijn op het moment dat jij kijkt.


