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

onder de afbeelding. 

• Zelfportret in spiegel 

• Triptychon 

• Sacrale ruimte met doek 

 

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

In de zwarte emmer. 

 

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?  

De meeste lijnen wijzen naar een punt op de vloer net iets rechts van het midden. 

 

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? 

Er zijn gekleurde lampen en dakramen afgebeeld. 

 

6. Op het schilderij Wastafel zie je een plantenspuit. Zie jij deze zelfde plantenspuit ook nog 

ergens anders in deze zaal? Zo ja waar? 

Je ziet de plantenspuit ook op Naakt op draaistoel. 

 

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

- Er is een ander onderwerp afgebeeld 

- Carbaia I heeft is groen/geel, Panorama rood/geel 

- Carbaia I heeft meer rechte lijnen, Panorama meer ronde vormen 

- Eigen invulling 

 

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. 

Eigen mening. 

 

9. Waarom vallen deze kleuren jou het meeste op? 

Eigen mening. 

 

10. Het schilderij Agrigesto Zwembad 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? 

Eigen mening. (een vakantiegevoel). 

 

 

 



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

wel of niet? 

Vaak bepalen kleuren een groot deel van de sfeer van een schilderij of kunstwerk. Ze kunnen 

koud of warm zijn en bij de voorstelling passen of juist helemaal niet, waardoor het gevoel bij 

een kunstwerk veranderd. 

 

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. 

Eigen mening. 

 

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? 

De techniek die Tadeusz hier heeft gebruikt is veel minder glad dan de andere schilderijen. Je 

ziet veel dikkere klodders. Daarnaast zie je duidelijk de verfstreken. Deze zijn kort en hebben 

meerdere kleuren vlak naast elkaar. 

 

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? 

Het ene doosje is van karton gemaakt, het andere doosje is van brons gemaakt. 

 

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

onder de afbeelding. 

- Zonder titel, Atelier 1 

- Blauwe waterlelies 

- Caduti 11 

 

17. Welke verschillen zie je nog meer tussen de landschappen en de andere schilderijen in deze 

zaal? Noem er drie. 

- Het licht op de landschappen is anders dan bij de andere schilderijen, zachter 

- De schildertoets is anders dan op de andere schilderijen 

- De sfeer is anders dan op de andere schilderijen 

- Ze zijn iets minder precies geschilderd 

 

18. Bekijk het werk Zonder titel. Hierop zie je het atelier van Tadeusz dat grote ramen had. Van 

welke kant komt het licht hier? 

Het licht komt van linksonder. Dat zie je aan de schaduw die in de richting van rechtsboven 

valt. 

 

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. 

- 


