
Paul Gauguin
Post-impressionisme, Symbolisme, Cloisonnisme, Synthetisme

Schilder, beeldhouwer, graficus, keramist en schrijver

Parijs, 7 juni 1848 – Atuona op de Marquesaseilanden, 
8 mei 1903 



Cloisonnisme

• Cloisonnisme is een stijl van post-impressionistische 
schilderkunst met gedurfde en platte vormen 
gescheiden door donkere contouren.

• De term werd bedacht door criticus Édouard Dujardin 
ter gelegenheid van de Salon des Indépendants, in 
maart 1888.

• Cloisonner = categoriseren, indelen



Cloisonnisme

• De stijl werd ontwikkeld door 
Emile Bernard en Louis Anquetin
in de jaren tachtig van de  
negentiende eeuw

Breton Women in a Green Pasture, Bernard, 1888.



• Kenmerkend voor het Cloisonnisme 
zijn vooral 

• de grote heldere kleurvlakken 

• die worden gescheiden door 
donkere contourlijnen. 

• Er is weinig aandacht voor een 
kloppend perspectief.

Emile BERNARD - Les Cueilleuses de poires 1888 







Cloisonnisme

• Cloisonnisme is een stijl van post-impressionistische 
schilderkunst met gedurfde en platte vormen gescheiden door 
donkere contouren.

• De term werd bedacht door criticus Édouard Dujardin ter 
gelegenheid van de Salon des Indépendants, in maart 1888.

• Kenmerken:

• Vormen worden vereenvoudigd

• Gebieden met effen, onnatuurlijke kleuren worden van elkaar  
gescheiden door dikke omtrekken

• Als gebrandschilderd glas en cloisonné emailgoed



Paneel in cloisonné van Jos Melchers

Maar denk ook aan

Glas in Lood
Houtgravures



Cloisonisme

• Benadrukken van decoratieve kwaliteiten

• Het doel is niet om de objectieve realiteit te illustreren, maar om een 
innerlijke wereld van emotie uit te drukken



Bernard

•“We moeten vereenvoudigen om (de betekenis 
van de natuur) bloot te leggen….  Haar lijnen 
reduceren tot sprekende contrasten, haar 
schaduwen tot de zeven fundamentele kleuren 
van het prisma”

• Bernard vond dat schilderkunst voornamelijk decoratief 
diende te zijn



• Invloeden:

• Gebrandschilderde glas

• Japanse prenten (houtsneden)



Honderd beroemde vergezichten 
op Edo
• Vanaf 1848 begon Hiroshige met het produceren 

van Een honderd beroemde vergezichten op Edo

• Totaal maakte hij er 114

• Deels met behulp van een “reisgids”

• Hiroshige II voltooide de reeks

• Hiroshige II (二代目歌川広重 Ni-daime Utagawa
Hiroshige, 1826 – 17 September 1869) 

• Reeks werd pas na zijn dood uitgegeven

• Drum bridge at Meguro and Sunset Hill, 1854 
Hiroshige



Kenmerken Japonisme

• Onderwerpen uit de natuur staan vaak centraal.

• Asymmetrie in de compositie waardoor het onderwerp niet in het 
midden staat.

• Tweedimensionaal.

• Geen centraal verdwijnpunt in het perspectief.

• Veel versiering.

• Er wordt geen gebruik gemaakt van schaduwen.

• Eenvoudig kleurpalet, effen kleuren.

• Veel Japanse motieven.





Hiroshige

Part of the series One Hundred Famous Views of Edo, no. 005 , 
part 1: Spring. 



Part of the series One Hundred Famous Views of Edo, no. 006 , 
part 1: Spring. 



Part of the series One Hundred Famous Views of Edo, no. 007 , 
part 1: Spring. 







Émile Bernard

• 28 april 1868 - 16 april 1941 

• Franse post-
impressionistische schilder 
en schrijver, die artistieke 
vriendschappen had met 
Vincent van Gogh , Paul 
Gauguin en Eugène Boch
, en later met Paul 
Cézanne .



Bretonse vrouwen in de 
weide
(Le Pardon de Pont-

Aven)

August 1888

oil on canvas
height: 74 cm (29.1 in); 
width: 93 cm (36.6 in)
Collection Musée
d'Orsay 



Bretonse vrouwen en kinderen, 
Vincent van Gogh 
1888

November 1888
Watercolour
60 cm 73.7 cm 

Galleria d'Arte
Moderna, Collezione
Grassi.



• Bordeelscène, verzonden en 
opgedragen aan Vincent van Gogh, 
1888.



• La Moisson, 

• huile sur panneau, 
55 cm x 46 cm, 
1888, 

• aris, Musée 
d'Orsay



Boekweit oogsters, 
Émile Bernard 
1888

Le Blé noir



Breton 
Peasants in a 
Meadow, 
1892.

Oil on card. 
84x114cm
Josefowitz
Collection



• Breton Women
with umbrellas

• 1892

• oil on canvas

• 81 cm (31.8 in); 
width: 105 cm 
(41.3 in)

•

• Musée d'Orsay  
Blue pencil.svg



Le Tabarin ou Cabaret à Paris or At Le Tabarin between 1888 and 1889
Medium oil on canvas   s 27 x 62.2 cm   Collection Private collection



• Emile Bernard

• Gele Christus

• Date 1889

• Medium Oil on canvas

• 27 9/16 x 23 5/8 in.

• Collection 

• Indianapolis Museum of 
Art 



Cloisonnisme

• Niet de objectieve realiteit 
wordt geïllustreerd, maar 
vooral een innerlijke wereld en 
emotie worden uitgedrukt



Émile Bernard Apres le bain les nymphes 1908

Les Falaises d’Yport 1892



Louis Anquetin

• (Étrépagny, 26 januari 1861 -
Parijs, 19 augustus 1932) was 
een Franse kunstschilder

• 'Avenue de Clichy:cinq heures 
du soir', 1887, Wadsworth
Museum of Arts

Autoportrait à la pipe, self-portrait, 1892



Louis Anquetin

• (Étrépagny, 26 januari 1861 -
Parijs, 19 augustus 1932) was 
een Franse kunstschilder

• 'Avenue de Clichy:cinq heures 
du soir', 1887, Wadsworth
Museum of Arts



Lezende vrouw, Louis Anquetin 1890



Woman at the 
Champs-Élysées by 
Night, c. 1889–93



Moulin Rouge, 1893



Gauguin

• Les Alyscamps (1888)



Gauguin zijn opvatting over kunst

• Directe observatie van de natuur is slechts een deel van het creatieve 
proces 

• De invloed van het geheugen,

• De verbeelding

• En Emoties, die indrukken versterken deze.

• Uitkomst betekenisvollere vormen



Gauguin

• Niet schilderen wat het oog ziet maar ook wat  de kunstenaar voelde

• Afwijzing van:

• Naturalisme van het impressionisme

• Het wetenschappelijke van het neo-impressionisme

• Kleur t.b.v. dramatische, emotionele en expressiever  effecten



Bronnen

• Middeleeuwse Wandtapijten

• Japanse houtsneden

• Volkskunst

• Stenen sculpturen van de 
Bretonse kerken

• Prehistorische kunst



Bronnen

• Middeleeuwse Wandtapijten

• Japanse houtsneden

• Volkskunst

• Stenen sculpturen van de 
Bretonse kerken

• Prehistorische kunst



Synthetisme

• Paul Gauguin, Émile Bernard, Louis Anquetin en anderen pionierden de stijl 
tijdens de late jaren 1880 en vroege jaren 1890.

• Synthetisten wilden drie functies synthetiseren :

• Het uiterlijk van natuurlijke vormen.

• De gevoelens van de kunstenaar over hun onderwerp.

• De puurheid van de esthetische overwegingen van lijn, 
kleur en vorm.



Japonisme

• Gauguin had al vroeg een diepe belangstelling voor de Japanse kunst

• Teleurgesteld door het impressionisme, vond Gauguin dat de 
traditionele Europese schilderkunst te kopiërend en nabootsend was 
geworden

• Het had geen symbolische diepgang. 

• De kunst van Afrika en Azië daarentegen leek hem vol mystieke 
symboliek en kracht. 



La vision après le sermon
(Het visioen na de preek)

Paul Gauguin
Jaar 1888
Techniek olieverf op 
doek
Afmetingen 72,2 × 91 
cm
Museum National Gallery
of Scotland
Locatie Edinburgh



Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669
Jakob worstelend met de engel

olieverf op doek (137 × 116 cm) — ca. 1659/60
Museum Gemäldegalerie der Staatlichen Museen, Berlijn

(Genesis 32:24-32).



Jacob Wrestling with the Angel
Artist
Eugene Delacroix



La vision après le sermon
(Het visioen na de preek)

Paul Gauguin
Jaar 1888
Techniek olieverf op 
doek
Afmetingen 72,2 × 91 
cm
Museum National Gallery
of Scotland
Locatie Edinburgh





Plum Garden at Kameido



Sumo wrestlers in preparation, e-hon page from Hokusai 
Manga Hokusai, early 19th century





La vision après le sermon
(Het visioen na de preek)

Paul Gauguin
Jaar 1888
Techniek olieverf op 
doek
Afmetingen 72,2 × 91 
cm
Museum National Gallery
of Scotland
Locatie Edinburgh



Visioen na de Preek

• Kleur is helder en onnatuurlijk

• Tekening is grof, anatomie van de vrouwengezichten bijna 
kinderachtig

• de platte vlakken van hun kleding geven totaal geen gevoel van de 
lichamen eronder

• de rode grond staat op als een muur in plaats van zich terug te 
trekken in de ruimte



Dimanche d'été à la 
Grande Jatte of Un 
dimanche après-midi 
à l'Île de la Grande 
Jatte 

Zondagmiddag
op het La-
Grande-Jatte-
eiland

Georges Seurat
Jaar 1886
Olieverfschilderij
207,6 × 308 cm
Museum Art Institute
of Chicago



'synthetistische' stijl

• Vereenvoudigde tekeningen, 

• Duidelijk gedefinieerde contouren, 

• Versterkte kleuren en 

• Afgeplatte ruimte.



• Gauguin: 

• “Een advies, kopieer niet te veel van de natuur, kunst is een 
abstractie, haal het al dromend uit de natuur en denk meer aan 
creatie dan aan het resultaat. Dit is de enige manier om naar God op 
te stijgen door te doen zoals onze goddelijke Meester, door te 
scheppen. »



De Gele Christus

Crucifixion of Jesus
1889
oil on canvas
92.1 cm x 73 cm Collection 
Albright-Knox Art Gallery  Buffalo, New York



De Gele Christus

Crucifixion of Jesus
1889
oil on canvas
92.1 cm x 73 cm Collection 
Albright-Knox Art Gallery  Buffalo, New York

De gele kleur van Christus verbindt hem met het 
herfstlandschap op de achtergrond. Deze koppeling heeft ook 
een symbolische betekenis, waarbij de herfst staat voor de 
kruisiging, gevolgd door de dood van Christus (winter) en de 
wederopstanding (lente). 



voorbereidende schets



Kruisbeeld van 
Trémalo, Pont-
Aven



Zelfportret met de 
gele Christus (1889)
38 x 41 cm
Musee d’Orsay



The Green Christ

Inspiré du calvaire de Nizon en Pont-Aven (Finistère).
1889
oil on canvas
92 cm x 73 cm 
Collection 
Royal Museums of Fine Arts of Belgium 



Calavarie in Nizon 
(Finisterre) 
Frankrijk



• Christ on the 
Mount of Olives

• Agony in the 
Garden 1889

• oil on canvas

• 73 cm : 92 cm 

• Norton Museum 
of Art



• Waarschijnlijk 
juister



• Paul Gauguin 
(1848 - 1903), 
Pont-Aven, 1888

• olieverf op doek, 
44.5 cm x 50.3 cm

• Van Gogh 
Museum, 
Amsterdam 
(Vincent van Gogh 
Stichting) 
Zelfportret met 
portret van 
Bernard (1888)



Ingres

• Portrait of French journalist
Louis-François Bertin (1766-
1814)



• ‘En doordat ik 
hem (Jean 
Valjean) mijn 
gelaatstrekken 
heb gegeven, 
hebt u een 
afbeelding van 
mij persoonlijk 
en ook het 
portret van ons 
allen, arme 
slachtoffers van 
de maatschappij, 
die wraak 
nemen door het 
goede te doen’





• Emile Bernard 
(1868 - 1941), Pont-
Aven, 1888

• olieverf op doek, 46 
cm x 56 cm

• Van Gogh Museum, 
Amsterdam 
(Vincent van Gogh 
Stichting) 



• Autoportrait-charge ou Autoportrait 
au Nimbe



• Spinnend Bretons meisje

• Of Jeanne d’Arc

• 1889

• oil on plaster mounted on wood

• 134 cm : 62 cm Collection 

• Van Gogh Museum 



Affiche van de tentoonstelling van schilderijen van de impressionistische en 
synthetistische groep in 1889 , in Café des Arts, bekend als The Volpini Exhibition, 
1889 . 

Paul Gauguin, Roches Noires Drawing, 1889, 
exhibition catalogue frontispiece



Gauguin en Van Gogh

• 1888 Verbleef Gauguin 2 maanden bij Van Gogh in Arles in het gele 
huis



Van Gogh

• Het was zijn droom hier een 
kunstenaarsgemeenschap 
(Atelier van het Zuiden) op te 
richten, maar uiteindelijk 
kwam alleen Paul Gauguin 
erop af

• 23 oktober 1888 



• Vincent van 
Gogh, 

• Het Gele Huis

• 1888, 

• 76 cm x : 94 
cm

• Van Gogh 
Museum, 
Amsterdam



Gauguin

• Landschap bij Arles

• 1888

• oil on canvas

• 91.5 cm x 72.5 cm 

• Collection 

• Indianapolis Museum of Art 



De 
zonnebloemenschilder 

• Paul Gauguin

• Jaar 1888

• Olieverfschilder
ij

• Afmetingen 
73 × 91 cm

• Museum Van 
Gogh Museum



• Arlésiennes
(Mistral)

• 1888
• olieverf op 

jute
• hoogte: 

730 mm; 
breedte: 
920 mm

• Art 
Institute of 
Chicago



• Vincent Van Gogh

• (Dames van Arles)

• Souvenir du Jardin à 
Etten (Femmes
d'Arles)

• Herinnering aan een 
wandeling in Etten 

• Arles, November 
1888

• oil on canvas

• 73.5 cm x; 92.5 cm 

• Hermitage Museum 



• Vincent van Gogh, 
1888, sketch in 
letter VGM 720 
(W9), Van Gogh 
Museum, 
Amsterdam.



• Kee Vos-Stricher (Vincent's recently 
widowed cousin and an unrequited 
love), with her eight-year-old son Jan, 
c 1881.



• Vincent van Gogh, 
Portrait of the 
Artist's Mother 
October 1888, 

• oil on canvas

• 40.5 × 32.5 c, 

• Norton Simon 
Museum.



• Vincent van Gogh, 

• Portrait of Willemina van Gogh (

• July 1881, b

• lack chalk and watercolor on pasted
paper, 

• 59.5 × 47 cm, 

• Kröller-Müller Museum.



• Oeuvre de Paul 
Gauguin (1848-
1903) 

• 1888, Arles 
Huile sur toile 

• Musée d'Etat 
des beaux-arts 
Pouchkine, 
Moscou. 



• Postman Joseph Roulin
1888

• oil on canvas

• 81.3 cm x 65.4 cm

• Collection 

• Museum of Fine Arts 
Boston 



• The Zouave (Half-figure) 
by Vincent van Gogh



• Oeuvre de Paul 
Gauguin (1848-
1903) 

• 1888, Arles 
Huile sur toile 

• Musée d'Etat 
des beaux-arts 
Pouchkine, 
Moscou. 



Van Gogh

• L'Arlésienne: Madame Joseph-
Michel Ginoux (Marie Julien, 
1848–1911)

• Marie Ginoux

• 1888–89

• oil on canvas

• 91.4 x 73.7 cm

• Metropolitan Museum of Ar



• 1888

• Medium oil on canvas

• 920 mm x 730 mm

• Collection 

• Musée d'Orsay 





• Vincent van Gogh

• Zelfportret met verbonden oor

• 1889

• oil on canvas

• height: 60 cm x 49 cm 

• Courtauld Institute of Art 



Jug in the Form of a Head, Self-portrait, Gauguin, 1889. 
Kunstindustrimuseet, Copenhagen.


