
  

 
 
 
 
 
Art & culture 
 
  
 
Are you an art lover? Would you like to learn Dutch while discussing (and watching) art and culture? Perhaps 
you know the work of Dutch greats such as Rembrandt van Rijn and Johannes Vermeer but how about the 
abstract work of Willem de Kooning, Piet Mondriaan, and the contemporary art of Robert Zandvliet? Discover 
there is more than 'leuk, lekker mooi en gezellig' to express your ideas and emotions. Find a tutor to extend your 
vocabulary and discuss the national and international art scene with an art-lover or expert. 
 
 

Go beyond leuk, lekker, mooi! 
warm dik teleurgesteld vies kort 

lang dun elegant leuk brutaal 

grof sensitief boos Vriendelijk stout 
ouderwets schitterend lelijk slank leuk 

wanhopig verlegen komisch Mooi duf 

zorgzaam verdrietig egoïstisch lekker goedkoop 

vernietigend rijk stijlvol hard gelukkig 
geweldig comfortabel machtig speels zachtaardig 

lief vroom smerig heldhaftig heet 

lila nep vuil zalig waarschijnlijk 
beeldschoon vlijtig plat sjiek/chic sensueel 

stabiel makkelijk onvoorstelbaar roze moeilijk 

Viktor & Rolf 



beige armoedig luchtig lichtblauw waarachtig 

fortuinlijk ernstig feestelijk licht eerlijk 

donker handig uitmuntend mooi elastisch 

inventief verstandig grauw autonoom absurd 

traag pastel gul mager heerlijk 

geschikt fel vlot scheel zacht 

vreselijk donkergroen helder kleurrijk afgeleid 

Hongerig volwassen kleurig uitgebreid 

bombastisch  
uitstekend Chauvinistisch nationalistisch 

psychiatrisch  
zwak 

 
trouw 

hypothetisch 

prettig hilarisch kapitalistisch jaloers 

psychotisch narcistisch gevoelig apathisch 

egocentrisch duidelijk grappig evenwichtig 

geruit filosofisch sexueel magnifiek 

stiekem plezierig geblokt indrukwekkend 

muzikaal briljant vitaal vol uniek 

bedroefd hatelijk sneu romantisch idyllisch 
vrolijk moedig leeg heilig 

heldhaftig miserabel sympathiek comfortabel 

stressbestendig fit modieus uitdagend 
Leeg 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

praktisch krachtig slank gehoorzaam kaal 

schattig intelligent kaal baldadig 

mogelijk bourgondisch eng slaperig wakker 

auditief zat bevlogen suf lastig 

super arm vet afschuwelijk 

dronken nuchter natuurlijk hartelijk 

hard mal schoon wanhopig 

kinderachtig nerveus smaakvol bloedheet 
langzaam 

nieuwsgierig oud jong fantastisch stom 

gezond geduldig aantrekkelijk nieuw 
gierig woedend beslist 

gestreept 
laag 

wreed veranderlijk rond glad flets 

stellig corrupt schunnig energiek 

 

Robert Zandvliet working 
on his wall painting 
 
Een panoramische waterspiegeling 
die zich uitstrekt over een bolle muur 
van ruim vijftig meter lang. Terwijl je 
langs de muur loopt zie je kleuren 
geleidelijk veranderen, van licht naar 
donker, van ochtend tot nacht. Te 
zien in het Dordrechts Museum.  
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dorstig schuldig vaal 
handig 

vlak 

bleek overtuigd akelig vastberaden langzaam 

bedroefd stijf fantasievol gedwee gebloemd 

koel opstandig leeg zwaar 

erg bergachtig vindingrijk strak 

uitgerust idioot ondernemend slecht zwart 

vredig billijk hoffelijk virtuoos stroef rustig 

hard wijd ridicuul heldhaftig makkelijk 

gek smal vierkant dom wispelturig 

zakelijk groen dromerig grijs grappig 
paars vers knap abrupt muf 

leuk enthousiast leergierig beroemd 

verzorgd rustig grandioos sympathiek 

vlug kunstzinnig verstandig briljant 
breed blauw fantastisch constructief 
schitterend belangrijk artistiek stom 

realistisch schattig plezierig soepel eigenwijs slim 

fijn strak kristisch duur obsessief 

Sportief kalm bruin creatief saai gewelddadig 
 

zelfstandig slordig moeilijk 
 modern turbulent 

smal geel ovaal hoog rood abstract 

belangrijk rebels gedecideerd naakt bekend afhankelijk 



emotioneel wit ervaren bloot uitstekend betrouwbaar 

vastberaden stoffig succesvol alert 

barmhartig bleek ongerust prachtig 
ijskoud rustig belachelijk verschrikkelijk 

vrij beleefd breed beheerst 

paars netjes concreet laag vervelend 
 

 
 

Rembrandt's self portraits 
 

www.flowently.com 

Book your session! 
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