
Antwoorden Kijkwijzer voor kinderen # 26 – Pat Andrea ¿QUÉ PASA? 

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

onder de afbeelding. 

• In a Bolivian River 

• Zwangere vrouw 

• Poging tot ontvoering door een Tupamaro 

 

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

zaal afgebeeld? 

• Kat 

• Paard 

• Hond 

 

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

deze honden? 

• De honden hebben een 3D-effect gekregen doordat ze uit hout gezaagd zijn en op het 

werk geplakt.  

• Het is twee keer dezelfde hond. 

 

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? 

Eigen mening. 

 

5. Kun je in het vak hiernaast tekenen hoe de gebeurtenis op De val er een paar seconden 

later uit zou zien? 

- 

 

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. 

• De val 

• Sluipschutter 

 

7. Bekijk Niet meer kijken 2. Je ziet hierop drie vrouwen en een hond. Welke van deze 

vrouwen vind jij het meest realistisch? Waarom? 

Eigen mening/de linker vrouw. 

 

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

De vrouw links op het schilderij heeft een heel groot hoofd en daarnaast heeft ze bijna geen 

lijf, alleen benen en een hoofd. 

 

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. 



• Het meisje heeft normale verhoudingen, terwijl de vrouwen op El vidrio verschillende 

grotes hebben en de ene vrouw een veel te groot hoofd. 

• Het meisje heeft een statische houding, de vrouwen op El vidrio lijken veel meer beweging 

te hebben. 

• De schilderstijl van de twee schilderijen is anders.  

• De contour is op El vidrio veel duidelijker aanwezig dan op Meisje met kat.  

 

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? 

Pat Andrea heeft voor deze tekening houtskool gebruikt. Om bij alle delen van de muur te 

kunnen, stond hij op een steiger tot aan het plafond om te tekenen. 

 

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

ze hieronder. 

De personen op de muurtekening zijn nergens precies hetzelfde als in de schilderijen van Pat 

Andrea in zaal 6. Wel kun je ze herkennen als typische mensen uit de werken van Pat Andrea. 

 

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. 

• Zumbido de insectos 

• Tronc 

• Ma Petite Kamikaze 

 

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? 

• Alice 

• Hartenkoningin 

• Dodo Bird 

• Kolderkat 

• Het witte konijn 

• Maartse Haas 

• Gekke Hoedenmaker 

• Zevenslaper 

 

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? 

Pat Andrea vindt honden, net als kamerplanten en bloemen in vazen, lekker huiselijk. Daarom 

beeld hij ze vaak af. Daarnaast vindt hij dat sommige schilderijen een hond nodig hebben om 

de compositie (indeling van dat wat is afgebeeld) precies goed te maken. 

 

 



17. Pat Andrea heeft verschillende hondensoorten afgebeeld. Als jij een hondensoort mocht 

kiezen, welke zou jij dan tekenen? Waarom? 

Eigen mening. 

 

18. De schilderijen en tekeningen van Pat Andrea vertellen een verhaal. Bekijk het werk Ça 

vole partout. Wat denk je dat er op dit schilderij gebeurt? 

Eigen mening. 

 

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 

Ça vole partout zou zijn? 

- 


