
Gauguin

In Oceanië

Gauguin, c. 1895, playing a harmonium at Alphonse Mucha's
studio at rue de la Grande-Chaumière, Paris (Mucha photo)



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



Exposition 
Universelle 
de Paris 
1889



Le Mariage de Loti (1880)

• Autobiografische roman
• Het beschrijft Loti's

romantische relatie met 
een exotisch Tahitiaans 
meisje genaamd Rarahu.

• Pierre Loti pseudoniem 
van Louis Marie-Julien 
Viaud 1850 - 10 juni 
1923) was een Franse 
marineofficier en 
romanschrijve , bekend om 
zijn exotische romans en 
korte verhalen.



Le Mariage de Loti (1880; ook bekend als The 
Marriage of Loti , Rarahu of Tahiti ) 
• De roman weerspiegelde de heersende 

imperialistische houding ten opzichte van 
de koloniën, waarbij 

• de inboorlingen werden gezien als 
onschuldige en wilde kinderen van het 
bos die werden blootgesteld aan de 
angstaanjagende en oude vaderlijke 
Europese cultuur.

Portrait of Pierre Loti by Henri Rousseau, 1891



• Madame Chrysanthème is een roman van 
Pierre Loti, gepresenteerd als het 
autobiografische dagboek van een 
marineofficier die tijdelijk getrouwd was met 
een Japanse vrouw terwijl hij gestationeerd 
was in Nagasaki, Japan.

• Inspiratie voor Madam Butterfly van Puccini

• Le Mariage was de inspiratie voor Lakmé van 
Delibes

Loti (right) with "Chrysanthème" and Pierre le Cor in Japan, 
1885.



Gauguin vertrekt naar Tahiti

• 1891 o.a. een veiling van zijn schilderijen om de reis naar Tahiti te 
bekostigen

• Bezocht zijn vrouw voor het laatst

• 1 april 1891 vertrok hij uit Marseille om een nieuwe start te maken en 
met de belofte dat hij als rijk man terug zou keren

• Zijn uitgesproken bedoeling was om te ontsnappen aan de Europese 
beschaving en "alles wat kunstmatig en conventioneel is".



Tahiti

• Vestigde zich in Papeete, maar dit is te verwesterd in zijn ogen 

• Vestigde zich in Mateiea (45 km van Papeete) in een bamboehut in 
inheemse stijl

• Hij heeft een verzameling foto’s, tekeningen en prenten bij zich.

• Zij “culturele werk” wordt ‘eclectisch dat wil zeggen dat hij in zijn 
schilderijen verschillende culturen en tijdperken door elkaar mengt



• Ta matete

• (Le Marché)

• De Markt

• (1892). 

• Oil on canvas, 
73.2 x 91.5 
cm. 
Kunstmuseum 
Basel



Paul Gauguin
1893
Olieverf
Kunstinstituut van Chicago , 

Chicago

Het schilderij is een portret van Paul Gauguins vrouw 
Teha'amana tijdens zijn eerste bezoek aan Tahiti in 1891–1893

3 X een “Vahine”

• Gauguin neemt een 13-jarig meisje als  
“vrouw” als “Vahine” 

• Teha'amana



Merahi metua no Tehamana

A photograph by Charles 
Georges Spitz often 
reproduced as a 
photograph of Teha'amana

13 jaar ??.

Tehamana heeft veel ouders of de voorouders van Tehamana



de vrouwen worden eenvoudigweg vahine genoemd , 
Tahitiaans voor "vrouw".



Op zoek naar onbezoedelde cultuur

• Jacques-Antoine Moerenhout Voyage aux îles du Grand Océan (1837)

• Edmond de Bovis. État de la société tahitienne à l'arrivée des 
Européens (1855)

• Waren de bronnen waarin hij de vergeten cultuur en religie van Tahiti 
terugvond



Arioi

• De Arioi of Areoi waren een 
geheime religieuze orde van de 
Genootschapseilanden , met 
name het eiland Tahiti , met 
een hiërarchische structuur, 
esoterische reddingsleer en 
cultische en culturele functies. 

• Ze omvatten zowel mannen als 
vrouwen van alle sociale lagen, 
hoewel mannen de boventoon 
voerden. 



• De Arioi vereerden 
voornamelijk de oorlogsgod 
'Oro , die zij beschouwden 
als de stichter van hun orde.

• Omdat de verslagen geen 
illustraties bevatten en de 
Tahitiaanse modellen in ieder 
geval allang verdwenen 
waren, kon Gauguin zijn 
fantasie de vrije loop laten.



Merahi metua no Tehamana

Tehamana heeft veel ouders of de voorouders van Tehamana

Paul Gauguin
1893
Olieverf
Kunstinstituut van Chicago , 

Chicago

Alle Tahitianen stammen af  van de vereniging van de oude 
goden Hina en Ta'aroa
Palmwaaier (schoonheid)
Kerkkleding
Tiare bloem teken van getrouwd zijn
Mango’s overvloed van Tahiti / haar vruchtbaarheid
Idool: leve gevend gebaar
De glyphs achter Teha'amana's hoofd zijn Rongorongo - glyphs
van Paaseiland , 



Siddharta Gautama, 8th century frieze, Borobudur op Java



Merahi metua no Tehamana

Tehamana heeft veel ouders of de voorouders van Tehamana

Paul Gauguin
1893
Olieverf
Kunstinstituut van Chicago , 

Chicago

Alle Tahitianen stammen af  van de vereniging van de oude 
goden Hina en Ta'aroa
Palmwaaier (schoonheid)
Kerkkleding
Tiare bloem teken van getrouwd zijn
Mango’s overvloed van Tahiti / haar vruchtbaarheid
Idool: leve gevend gebaar
De glyphs achter Teha'amana's hoofd zijn Rongorongo - glyphs
van Paaseiland , 



Tehura (Teha'amana),
1891–3, 

polychromed pua wood, 
Musée d'Orsay, Paris

height: 25 cm : 20 cm 

Head of a Tahitian Woman with a Standing 
Female Nude on the Reverse



Noa Noa

• Gauguin schreef later een reisverslag, gepubliceerd in 1901

• Commentaar op zijn schilderijen maar waarschijnlijk is de inhoud deels 
gefantaseerd en deel geplagieerd

• Hij gebruikte voor het eerst de term "Noa Noa" om de geur van Tahitiaanse
vrouwen te beschrijven: "Een gemengd parfum, half dierlijk, half plantaardig, 
kwam van hen uit; het parfum van hun bloed en van de gardenia taitensis , 
die ze in hun haar droegen".



• Te aa no areois

• (The Seed of the Areoi), 

• 1892, 

• Museum of Modern Art



• Te aa no areois

• (The Seed of the Areoi), 

• 1892, 

• Museum of Modern Art

• Oro's aardse vrouw Vairaumat

• oud-Egyptisch (in de hiëratische houding), 

• Japans (in de relatieve afwezigheid van 
schaduw en modellering en in de egale 
kleurvlakken) 

• en Javaans (in de positie van de armen, 
beïnvloed door een reliëf in de Borobudur-
tempel in Indonesië).



Siddharta Gautama, 8th century frieze, Borobudur



• Pierre Puvis de 
Chevannes

• Hoop

• 1872

• oil on 
canvas

• Dimensions 
height: 

102.5 cm (40.3 
in); width: 129.5 
cm (50.9 in)

• Walter Art 
Museum



Ia Orana Maria

Hail Mary

1891
Medium oil on canvas
Dimensions height: 113.7 cm (44.7 in); width: 87.7 cm (34.5 
in)
Collection 
Metropolitan Museum of Art  Blue pencil.svg





Manao tupapau, 
de geest van de doden kijkt 
toe

1892
oil on hessian mounted on 
canvas
Dimensions height: 72.4 
cm (28.5 in); width: 92.4 cm 
(36.3 in)
Collection 
Albright-Knox Art Gallery 



Romeins beeld van Hermaphroditus in het Louvre







Paul Gauguin -
Copy of Manet's 
Olympia
1891
oil on canvas
:89 cm : 130 cm 

Private 
collection



"onbeweeglijk , naakt, 
gezicht naar beneden 
liggend plat op het bed 
met de ogen buitensporig 
groot van angst [...] Zou ze 
me niet met mijn bange 
gezicht kunnen houden 
voor een van de demonen 
en spoken, een van de 
Tupapaus, waarmee de 
legendes van haar ras 
mensen slapeloze nachten? 
(Sic)." 



Bretonse Eva 
1889, 
McNay Art Museum

"Ik schilderde een naakt van een jong meisje. 
In deze positie staat ze op het punt 
onfatsoenlijk te zijn. Maar ik wil het zo: de 
lijnen en beweging zijn interessant voor mij. 
En dus geef ik haar, bij het uitbeelden van de 
hoofd, een beetje angst."



Reclining Nude, pastel, 1894–95, National Gallery of Art



Manao Tupapau
(Watched by the Spirits 
of the Dead), 
lithograph, 1894, 
Brooklyn Museum



Manao Tupapau (The Spirit of the Dead Watching), woodcut (Noa Noa suite), 1893–94, Museum of Fine Arts, Boston



Inspiratie???

Pierre Lotti Madame Chrysatheme
en
Humbert de Superville, Allegory, 1801, 
Leiden University Library



Manao Tupapau (The Spirit of the Dead Watching), woodcut, 
1894–95, Museum of Fine Arts, Boston



Paul Gauguin, 
Self-portrait, 
1893. 
Gauguin's self-portrait of 1893, with 
Spirit of the Dead Watching in the 
background.



Fatata te Miti (By the Sea

Paul Gauguin
Year 1892
Oil paint on canvas
68 by 92 
centimetres
Location National 
Gallery of Art, 
Washington DC



Vahine no te tiare
(Woman with a Flower), 
1891, 
oil on canvas : 70.5 cm : 
46,5cm
Carlsberg Glyptotek



Arearea no varua ino (The Amusement of the Evil Spirit), 1894, 
Ny Carlsberg Glyptotek





Parau na te Varua ino (Words of the Devil), 
1892, 
National Gallery of Art Washington



Gauguin terug in Frankrijk

• 1893 Terug naar Frankrijk

• Redenen: relatief succesvolle expositie in Kopenhagen

• Het geld was op

• Gezondheidsproblemen: Eerste tekenen van syfilis (?)

• Keerde o.a. terug naar Pont Aven, organiseerde Salons etc.



Paul Gauguin, Alfons Mucha, Luděk Marold, en Annah de 
Javaanse in Mucha's studio, 1893



• Hannah de Javaanse

• Zijn minnares 

• 1893 -



Mahana no atua
De dag van de god

Hina

Paul Gauguin
1894
oil on canvas
68 cm × 91 cm
Art Institute of 
Chicago, Chicago



Paul Gauguin, 1894, Oviri
(Sauvage), 
partially glazed stoneware, 
75 x 19 x 27 cm, 
Musée d'Orsay, Paris. 

"The theme of Oviri is 
death, savagery, wildness. 
Oviri stands over a dead 
she-wolf, while crushing the 
life out of her cub." 
Perhaps, as Gauguin wrote 
to Odilon Redon, it is a 
matter of "not death in life 
but life in death"



Relief from a façade in the throne room of Sargon II 
(Khorsabad, 713–706 BC), showing an Assyrian hero grasping a 
lion and a snake, Louvre



Les Demoiselles d'Avignon, Pablo Picasso, 1907, oil on canvas, 
244 x 234 cm; arguably the first cubist painting

Paul Gauguin, The Moon and the Earth (Hina tefatou), (1893), 
Museum of Modern Art, New York City



• “Ik geloof dat mijn grote beeld in keramiek, de Tueuse ("De 
Moordenares") een uitzonderlijk stuk is zoals geen enkele keramist 
tot nu toe heeft gemaakt en dat het er bovendien heel goed uit zou 
zien gegoten in brons (zonder retoucheren en zonder patina ). Op 
deze manier zou de koper niet alleen het keramische stuk zelf 
hebben, maar ook een bronzen uitvoering om geld mee te verdienen”



Pot Anthropomorphe, 1889, glazed stoneware, Musée d'Orsay

Paul Gauguin  (1848–1903)
Anthropomorphic Pot

Date 1889
Medium glazed stoneware
Dimensions height: 28.4 cm 
Musée d'Orsay



Paul Gauguin, 1893–95, Objet décoratif carré avec dieux 
tahitiens, terracotta, Musée d'Orsay

Clay sculpture (terre cuite, rehauts peints)
Dimensions 34 × 14.1 × 14.1 cm (13.3 × 5.5 × 5.5 in)
Collection 
Musée d'Orsay 



Rave te iti aamu
(The Idol), 1898. 
Hermitage 
Museum



First issue 
of Le 
Sourire, 
Journal 
sérieux, 
1899. 
Louvre, 
Cabinet 
des 
dessin



Oviri figure 
on Gauguin's 
grave in Atuona



Gauguin terug in Frankrijk

• 1893 Terug naar Frankrijk

• Redenen: relatief succesvolle expositie in Kopenhagen

• Het geld was op

• Gezondheidsproblemen: Eerste tekenen van syfilis (?)

• Keerde o.a. terug naar Pont Aven, organiseerde Salons etc.

• In zijn geheel was het geen succes



Terugkeer naar Tahiti

• 28 juni 1895  keerde hij terug naar 
Tahiti

• Leefde ca. 6 jaar comfortabel leven 
in de kolonie

• Maakte “conservatief” inhoudelijke 
werken i.v.m. de gemeenschap

• Wond aan been, syfilis, eczeem etc. 
Jules Agostini's 1896 photograph of Gauguin's house in 
Puna'auia. Note the sculpture of a nude woman



Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?, 1897, oil on canvas, 139 × 375 cm (55 × 148 in), Boston 
Museum of Fine Arts, Boston, MA





Portrait of Félix Dupanloup, c. 1876

Leraar van Gauguin tijdens het klein Seminar

Dupanloup had zijn eigen catechismus bedacht voor studenten 
om hen te leiden naar de juiste spirituele reflecties over de 
aard van het leven. 
De drie fundamentele vragen in deze catechismus waren 
• "waar komt de mensheid vandaan?“
• "waar gaat het naar toe?", en 
• "hoe gaat de mensheid verder?".







Pierre Puvis de Chavannes's Inter artes et naturam



















Nave Nave Fenua (Delightful Land), woodcut in Noa Noa series, 
1894, Art Gallery of Ontario



Oyez Hui Iesu (Christ on the Cross), rubbing (reverse print) from 
an 1896 wooden cylinder, Museum of Fine Arts, Boston



• Gauguin leed aan medische aandoeningen, waaronder 

• eczeem, 

• syfilis en 

• Conjunctivitis

• Gauguin wilde in December 1897 zelfmoord plegen



Jules Agostini's 1896 
photograph of Gauguin's
house in Puna'auia, 
French Polynesia



Mahana no atua

Dag van de God 

Paul Gauguin
Year 1894
oil on canvas
68 cm × 91 cm 
Art Institute of Chicago, 
Chicago

Het toont een 
centraal 
gebeeldhouwd idool 
van de godin Hina, 



Nave nave moe

Zoete, zoete dromen



Nevermore O Taiti
Pahura 2e Vahine

1897
Medium Oil on canvas
Dimensions 96 by 130 centimetres (38 in × 51 in)
Location Courtauld Gallery, London



Barbaarse vertellingen

• Contes barbares; two
young Tahitian women and
a fairytale-devil (probably
an exaggerated likeness of 
painter Meyer de Haan)

• Jaloezie

• Date 1902

• Medium oil on canvas

• Dimensions height: 131.5 
cm (51.7 in); width: 90.5 cm 
(35.6 in)

• Collection 

• Museum Folkwang



• Paul Gauguin ‘Portret van 
Meyer de Haan’ (circa 1889). 
Oostindische inkt en potlood 
op papier,

• 30 x 19 cm. Collectie Ivo 
Bouwman. 

• Te zien op PAN Amsterdam. 



Paul Gauguin

• Portret van Jacob Meyer de Haan bij 
lamplicht

• Meijer de Haan

• 1889

• oil on panel

• 79.6 cm : 51.7 cm Collection 

• Museum of Modern Art 



• Meijer Isaac de Haan

• Amsterdam, 14 april 
1852 

• Amsterdam 24 
oktober 1895)

• Lid van Les Nabis

Zelfportret voor een Japanse achtergrond (1889-91)
Zelfportret, behorend tot de Triton Collectie
Op 16 oktober 2012 ontvreemd uit de Kunsthal Rotterdam en 
verdwenen

Jaren actief 1870 - 1895
Stijl(en) Postimpressionisme, synthetisme





• Stilleven mt
een profiel van 
Mimi

• 1890

• oil on canvas : 

• 50.2 cm x 61.4 
cm 

• Van Gogh 
Museum



Buvette de la Plage in 1920





• Het uitrekken 
van vlas 
(Werk)

• 1889
• fresco on 

canvas
• 134 cm 

width: 200 
cm 

• Collection 
Private 

collection





• 1889

• Medium oil on panel

• Dimensions height: 
79.2 cm (31.1 in); width: 
51.3 cm (20.1 in)

• Collection 

• National Gallery of Art  Blue 
pencil.svg



• Motherhood: Mary Henry 
breastfeeding her daughter

• Moederschap: Mary Henri geeft
haar dochter borstvoeding

• Object type painting

• Date 1889

• oil on canvas

• height: 73 cm : 65.1 cm 

• Collection Private collection



• Paul Gauguin (1848-1903), 
Maternité II, 1899. Oil on 
burlap. 37¼ x 24 in (94.7 x 
61 cm). 



Barbaarse vertellingen

• Contes barbares; two
young Tahitian women and
a fairytale-devil (probably
an exaggerated likeness of 
painter Meyer de Haan)

• Jaloezie

• Date 1902

• Medium oil on canvas

• Dimensions height: 131.5 
cm (51.7 in); width: 90.5 cm 
(35.6 in)

• Collection 

• Museum Folkwang



• 1901 vestigde hij zich op de Marquesas 
eilanden

• Gauguin vestigde zich in Atuona op het 
eiland Hiva-Oa en arriveerde op 16 
september 1901.

• Bevolking: 4000 (was 80.000)

• Kreeg problemen met de “autoriteiten”

Self portrait, 1903, Kunstmuseum Basel



Reconstruction of Gauguin's home Maison du Jouir (House of 
Pleasure) at Atuona, Paul Gauguin Cultural Center

• Vond een nieuwe  “Vahine”

• Problemen met de bisschop

• Missie scholen

• Overleed plotseling op 27 maart 1903
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