
Antwoorden Kijkwijzer voor Kinderen #21: Nieuwe Kaders, Schilderkunst, Fotografie, Film 1920-

1940 

 

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

onder de afbeelding. 

• Pyke Koch - Bertha van Antwerpen 

• Erwin Blumenfeld - Kalverstraat  

• Pyke Koch – Achterbuurtrhapsodie 

 

2. Bekijk de film die wordt getoond op de eerste wand. Hier zie je fragmenten van films die 

door de Filmliga werden getoond. Wat valt je op aan deze films? 

• Ze zijn allemaal in zwart/wit 

• Er zit geen geluid bij 

 

3. Denk je dat veel mensen naar deze films willen kijken? Waarom wel of niet? 

Eigen mening 

 

4. Bekijk het portret van Asta Nielsen gemaakt door Pyke Koch. Waarom denk je dat hij haar 

gezicht en hals groen heeft geschilderd? 

Pyke Koch had gelezen dat schilders in de renaissance groen als ondergrondkleur gebruikten 

voor huidskleur. Hij wilde dit uitproberen en vond het groen zo mooi dat hij het zo heeft 

gelaten. 

 

5. Vergelijk het portret van Asta Nielsen met het werk Bertha van Antwerpen van Pyke Koch. 

Welke overeenkomsten zie je? Noem er drie. 

• Ze hebben allebei een bloem op hun blouse. 

• Ze hebben allebei een hoed met een veer 

• Ze zijn in dezelfde houding afgebeeld. 

• Ze dragen allebei een sjaal. 

• Ze hebben allebei een jasje over hun blouse. 

• De werken zijn allebei erg donker van kleur. 

 

6. Stel je bent een filmaker en je gaat een dag naar de stad. Welke plekken ga je dan filmen? 

Eigen mening 

 

7. Bekijk de foto van Cok de Graaff die je hiernaast ziet afgebeeld. Wat is er opvallend aan de 

modellen op deze foto? 

De modellen op de foto zijn geen mensen, maar etalagepoppen. 

 

8. Vergelijk het Zelfportret van Raoul Hynckes met de portretfoto’s die Erwin Blumenfeld van 

hem maakte. Vind je het zelfportret goed gelukt? Waarom wel of niet? 

Eigen mening 

 

9. Je hebt vast ook wel eens een ‘selfie’ gemaakt met de camera van een telefoon. Maak  in 

het vak hiernaast een getekende ‘selfie’. 

- 



10. Kies een van de foto’s op deze wand en teken in het vak op de volgende pagina alleen de 

vormen van de donkere delen van de foto, maak deze ook donker. 

- 

11. Bekijk de foto’s van Erwin Blumenfeld waarop een skelet te zien is. Waarom denk je dat 

het skelet is gefotografeerd alsof het een levende persoon is? 

Eigen mening 

 

12. Bekijk de foto met schedels van Gerrit Kiljan. Vind je deze kunst met schedels eng? 

Waarom wel of niet? 

Eigen mening 

 

13. Bekijk de portretfoto’s met natuurlijk licht van Paul Citroen en vergelijk deze met de 

portretfoto’s van zijn jeugdvriend Erwin Blumenfeld die je net hebt bekeken en die een 

sterk contrast hebben. Welke foto’s vind je mooier? Waarom? 

Eigen mening 

 

14. Kijk goed naar het omslag van De Groene in de vitrine. Waarom denk je dat ze voor deze 

afbeelding hebben gekozen bij het thema fotografie? 

Wanneer je foto’s maakt kijk je door de camera die je in je hand vasthoudt. Het lijkt daarom 

of je je oog vasthoudt. 

 

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

onder de afbeelding. 

• Harry van Kruiningen - Landschap met planten 

• Harry van Kruiningen - Stilleven met vogelkooi en preparaten 

• Eva Besnyö - Wim Schuhmacher schildert Stilleven met roerdomp in winterlandschap

  

16. Bekijk de rij schilderijen beginnend met Stilleven met groene kool van Jan van Tongeren en 

de rij foto’s eronder. Welke overeenkomsten zie je tussen de foto’s en de schilderijen? 

Noem er twee. 

• Het zijn bijna allemaal stillevens 

• Het standpunt 

• Er is ingezoomd op de objecten 

 

17. Denk je dat de fotografen door de schilders werden beïnvloed of dat het juist andersom 

was?  Waarom? 

Eigen mening 

 

18. Verbind de puntjes in het vak hieronder. Welk kunstwerk heb je getekend? 

Violette Cornelius - Ei op bord. 

 

19. Kijk goed naar Doorgesneden bloemkool van Henk van der Horst. Welke doorgesneden 

groente zou volgens jou nog meer een mooie foto opleveren? 

Eigen mening 

 

20. Teken in het vak op de volgende pagina hoe de foto van de door jou gekozen groente eruit 

komt te zien. 

- 



21. Bekijk het werk De maaltijd der vrienden van Charley Toorop. Als jij een portret met al 

jouw vrienden zou maken, hoeveel personen zouden dan op het schilderij komen? 

Eigen mening 

 

22. Kijk goed naar Atelierraam De Vlerken van Eva Besnyö. Hoe denk je dat ze deze foto 

gemaakt heeft? 

Toen foto’s nog op rolletjes werden gemaakt, die belicht moesten worden, en fotografen zelf 

deze rolletjes ontwikkelden via een chemisch proces, konden ze het negatief dubbel belichten 

of twee negatieven over elkaar afdrukken. Hiermee konden ze speciale effecten verkrijgen. 

Twee afbeeldingen konden hiermee over elkaar worden gezet. 


