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Heb je al eerder gehoord over de schilderijen
van Andy Warhol, de koning van de zogenaamde
‘popart’, of heb je ze misschien al gezien?
Ontdek in deze tentoonstelling zijn kleurrijke werken
gemaakt van alledaagse voorwerpen of beelden die
iedereen kent, zoals reclame of filmsterren.
Op een vaak grappige en verrassende manier, tonen
zijn kunstwerken ‘made in USA’ uit de jaren ‘50 tot
‘80, ons alles wat de Amerikanen in die tijd deed
dromen.
Dus ben je klaar voor deze reis door de ruimte en
tijd? Vertrek, gewapend met dit boekje, naar de
Verenigde Staten en ontdek het universum van een
van de grootste kunstenaars van de 20e eeuw.

Kunstenaar-ster
Andy Warhol verstopt zich soms onder een pruik of achter
een grote bril. Dankzij de vele foto’s en zelfportretten is
zijn gezicht beroemd geworden.
Kan je hem herkennen tussen deze kunstenaars?

Zelfportretten
In de 3 zelfportretten bij de ingang is hij gehuld in de
de vlag van zijn land.
Herken je die?
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Reclame
en mode
Als jongeman begon Andy Warhol te
tekenen
voor
reclameadvertenties
en
werkte hij in de mode. Zijn tekeningen van
juwelen, parfumflesjes en schoenen worden
zeer gewaardeerd door grote merken en
tijdschriften.
Hij ontwierp de patronen voor
een jurk en schoenen die je kan
zien in een etalage. Welk insect
wou hij afbeelden?
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Vlinder

Bij

Lieveheersbeestje

Libel

Kever

Supermarkten
en Coca-Cola
In de jaren ’60 dringen grote
supermarkten Amerika binnen. Als
kunstenaar schildert Warhol producten
die symbool staan voor de Amerikaanse
consumptiemaatschappij.

Welke herken je in de
schilderijen of sculpturen
in deze zaal?

In welke kleur heeft hij een Coca-Cola-fles geschilderd
om er een kunstwerk van te maken?
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Melkkoe!
In die tijd werkte Warhol aan de hand van
foto’s die hij in kranten vond.
Met behulp van een druktechniek, die zeefdruk
wordt genoemd, en schilderkunst maakte hij
zeer kleurrijke beelden die hij soms honderden
keren heeft gereproduceerd! Met deze
commerciële kunst wordt hij rijk en beroemd.

Voor een van zijn tentoonstellingen
maakt hij een behangpapier met het
portret... van een koe! Zoek het juiste
silhouet van de koe.

6

Amerikaanse droom
en nachtmerrie
Voor zijn series kiest hij objecten of beroemdheden
die de Amerikanen laten dromen, zoals Marilyn die
je in deze zaal ziet. Maar hij laat ook een donkere
kant van dit Amerika zien: rampen, ongelukken,
oorlog, misdadigers, doden...
Zoek dit werk.
Wat stelt het voor?

MANIF

VLIEGTUIGCRASH
EX
BOM

PLOS

IE

E S TAT I

E

AU TO -O NG EL UK

7

Bizar
atelier
Je bevindt je in het decor van Andy Warhols studio in
New York. Op deze vreemde plek met zilveren muren
kwamen vele beroemdheden of verschillende soorten
anonieme mensen over de vloer, om op de foto te
gaan of om te feesten. Net als zij, kan je in de zetel
poseren!
Kom met behulp van dit kruiswoordraadsel
de naam van zijn plek te weten.
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1. Naam van de schilderijen uit de bloemenserie
2. Voornaam van de kunstenaar
3. Amerikaanse frisdrank waarvan de beroemde fles door de kunstenaar is geschilderd
4. Engels woord voor beroemdheid, dat ook ster betekent
5. Amerikaanse munt
6. Naam van de kunstenaar
7. Grote Amerikaanse stad waar hij woonde.

Cinema
In de Factory schildert hij, producet hij een rockband
en maakt hij ook een aantal nogal eigenaardige
films. Zo heeft hij bijvoorbeeld meer dan 8 uur lang
hetzelfde gebouw gefilmd!
Welk beroemd New Yorkse gebouw
herken je in deze film?

Het
Vrijheidsbeeld

Het Empire
State Building

De Brooklyn
bridge

Het Witte Huis

Silver Clouds
Ga de volgende zaal binnen om er verbazingwekkende
zwevende sculpturen te ontdekken die in de
Factory zijn gemaakt: je kunt ze aanraken en doen
rondvliegen.
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Portretten
In de jaren ‘70 begon Andy Warhol weer met het
maken van series van portretten. Beroemdheden
kwamen naar zijn atelier om er een te bestellen.
Dankzij zijn portretten kon iedereen een ster worden,
zelfs Mao Zedong, de Chinese leider en vijand van het
Amerikaanse kapitalisme.
Slechts één van deze portretten van Mao is niet in
de tentoonstelling te zien. Welke niet?
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Kunstenaarsduo’s
Net als in de Factory heeft Andy Warhol altijd met veel
plezier met anderen gewerkt. In de jaren ‘80 maakte
hij schilderijen met jonge kunstenaars die hij in New
York ontmoette.
In deze schilderijen staan de
volgende woorden:
PE

HEAD
PLEASE

EYE

WATER
DANCE

ZENITH

Kruis ze van het raster af. Met de overige letters, door ze
in volgorde te kopiëren, zie je de naam van een van de
kunstenaars met wie hij veel heeft samengewerkt!
Jean-Michel _ _ _ _ _ _ _ _

B

H

A

P

E

S

Q

E

U

I

A

E

W

A

T

E

R

Y

T

D

A

N

C

E

P

L

E

A

S

E

Z

E

N

I

T

H
11

BRAVO!

Dit spelboekje is ontworpen door Little Beaux-Arts.

little

*

BEAUX
ARTS

*

L’art des grands
pour les petits

Werken en fotocredits: p.6 Andy Warhol, Horizontal Orange Car Crash, 1963 © LAAC, Dunkirk,
France - p.9 Andy Warhol, Mao 1972 © Sonnabend Gallery, New-York / © The Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, Inc. / Alle werken van Andy Warhol © The Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by SABAM / ARS, Belgium 2020

Een tentoonstelling gepresenteerd in het museum La Boverie
Ontworpen en gerealiseerd door Tempora, een agentschap gespecialiseerd in het
ontwerp, de realisatie en het beheer van tentoonstellingen en culturele en
toeristische locaties. In samenwerking met de Stad Luik en Demeter.
Spelboekje ook te downloaden via www.expo-factory.be
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Voordat je naar buiten gaat, vind je in de laatste zaal
een belangrijk symbool van de Verenigde Staten
gecamoufleerd in een werk. Teken wat je wilt in dit
vierkant!

