
Les Nabis
De Profeten



NABIS  betekenis

• De term nabi, in het Arabisch, of nevi'im  ,in het Hebreeuwsנביאים  ,
betekent in actieve zin "spreker" of "omroeper", of, in passieve zin, 
"iemand die in extase is geraakt" of "geroepen door de 'geest’. 

• In het Westen is nabi vertaald als "profeet" , "verlichte" of zelfs 
"iemand die de woorden van het hiernamaals ontvangt", "degene 
geïnspireerd door God" .



Les Nabis

• Naabi is een Hebreeuws / Arabisch woord dat staat voor profeet; een 
verwante term is het Hebreeuwse nebiim (intellectueel). 

• Een groep van post impressionistische Franse kunstschilders in Parijs 
en Bretagne (Pont Aven en omgeving) in het laatste decennium van 
de 19e eeuw.

• De Les Nabis groep wordt soms gelijk gesteld met de Pont Aven
School



Academie Julian

• Particuliere kunstacademie voor 
schilderkunst en beeldhouwkunst 
opgericht in Parijs, Frankrijk

• Opgericht door Pierre Louis Rodolphe 
Julian (13 juni 1839 - 2 februari 1907)

• Actief 1868 tot 1968



• In the Académie 
Julian in Paris

• Marie Bashkirtseff –

• Art Renewal Center 

• Unknown source 

• The Bridgeman Art 



• Docenten 
ca. 1892



• Studenten 
Academie 
Julian





• 'Bouguereau's 
Atelier at 
Académie Julian



Paul Sérusier 1863-1927), 
De Talisman 
(l’Aven au Bois d'Amour), 
1888, olieverf op paneel, 
27 x 22 cm, 
Musée d’Orsay, Parijs



Volgens Sérusiers verslag aan Denis, zei Gauguin tegen hem: 

"Hoe zie je deze bomen? Ze zijn geel. Dus, 
breng wat geel aan. Deze schaduw, het is nogal 
blauw, schilder hem met puur ultramarijn. Die 
rode bladeren? Zet vermiljoen." 



Maurice Denis in 1903: 

"Zo werden we voor het 
eerst gepresenteerd in een 
vorm die paradoxaal en 
onvergetelijk was, het 
vruchtbare concept vaneen 
plat oppervlak bedekt met 
kleuren die in een bepaalde 
volgorde zijn samengesteld.





De talisman was in feite geen voltooid 
werk; het was bedoeld als schets voor 
een toekomstig werk, maar Sérusier 
besloot het niet te wijzigen.

Het schilderij werd geplaatst in het atelier van de 
oudste van de Nabi-schilders, Paul-Élie Ranson
dat door de Nabis humoristisch "De Tempel" werd 
genoemd.

Ranson gaf het de naam De Talisman



Achterkant van het schilderij, met opschrift door Serusier: 
"Vervaardigd in oktober 1888 onder leiding van Gauguin door P. 
Sérusier te Pont-Aven."



Paul Gauguin, 
Watermolen in Pont-Aven, 
1894, 
Musée d'Orsay, 
Paris



Les Nabis

• “Geheime broederschap van Nabis”

• Opgericht door Maurice Denis (1870 – 1943) en Paul Sérusier (1864-
1927)

• Broederschap gelijkend de Nazareners in/uit Duitsland  en de 
Prerafaëlieten in Engeland.

• Belangrijkste Mentor: Paul Gauguin (Geen “lid”)



• De Nazareners was een genootschap van 
Duitse kunstschilders uit de eerste helft 
van de negentiende eeuw, gerekend tot 
de Duitse romantiek. Voornaamste 
locatie: Rome

Friedrich Overbeck, portret van Franz Pforr, 1810

Friedrich Overbeck: Italia und Germania, 1811, 
'tegenstuk' voor Pforrs Sulamith und Maria



Les Nabis

• Pierre Bonnard (1867–1947), de nabi van 
Japan

• Maurice Denis (1870–1943), de held van de 
wereld

• Maxime Dethomas (1869-1929)

• Meyer de Haan (1852-1895), le nabi
hollandais

• René Georges Hermann-Paul (1864-1940)

• Henri-Gabriel Ibels (1867–1936), de nabi
journalist

• Georges Lacombe (1868–1916), de nabi-
beeldhouwer

• Lugné-Poe (1869-1940)

• Aristide Maillol (1861-1944)

• Paul Ranson (1864–1909), 

• József Rippl-Rónai (1861-1927), 

• Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

• Paul Sérusier (1864–1927), 

• Marguérite Sérusier , echtgenote van Paul 
Sérusier; 

• Félix Vallotton (1865–1925), de onbekende

• Jan Verkade (1868–1946), de nabi obéliscal

• Édouard Vuillard (1868-1940), le nabi
zouave



Art et Critique (tijdschrift) 

• Artikel 1890 : Definitie van Neo-
traditionalisme

• Maurice Denis:
• "Onthoud dat een schilderij is, voor het een 

krijgspaard, een vrouwelijk naakt of een 
zekere scène is, in essentie een plat vlak 
bedekt met kleuren in een bepaalde 
verzamelde orde.“

• Neo traditionalisme i.t.t. “progressivisme” van 
de neo-impressionisten (b.v. pointillisme van 
Seurat)



Erkenning en 
verdediging 
van een 
hernieuwde 
betekenis van 
de decoratieve 
kunst

Voorbeelden
Het Oude 
Egypte

Middeleeuwse 
frescoschilders



Let op

Decoratief 
betekent 
hier niet 
inhoudsloos

Niet Kunst 
om de Kunst



Formalistisch Modernisme

• Wat is kunst, wat is schoonheid

• De schoonheid van bepaalde kleurencombinaties in bepaalde 
patronen: formele schoonheid



James Abbott McNeill Whistler
Year circa 1872–1877
Medium Oil on canvas
Dimensions 60.3 cm × 46.6 cm (23.7 in × 18.3 in)
Location Detroit Institute of Arts, Detroit

Nocturne in Black and Gold – The Falling Rocket

Formalistisch Modernisme



Formele Schoonheid
de asymmetrische balans van de compositie, d
e kalligrafische kwaliteit van het 
schilderkunstige markeringen, en de manier 
waarop de oranje vlekken schitteren tegen de 
donkerblauw-groene kleuren

Nocturne in Black and Gold – The Falling Rocket

Formalisitisch
Modernisme



Aubrey Beardsley, 
The Peacock Skirt, plate 2 of ten illustrations for Oscar Wilde’s 
Salomé, 1893, black ink and graphite on white wove paper, 23 x 
16.8 cm (Harvard Art Museums)

Estheticisme

Kunst om de Kunst
Verwierp impliciet de niet-esthetische doelen die 
gewoonlijk aan kunst worden toegekend, zoals 
imitatie van de natuur, morele instructie, 
spirituele vervoering en emotionele expressie.



“Om een kunstwerk te waarderen, hoeven we niets uit 
het leven mee te nemen, geen kennis van zijn ideeën en 
zaken, geen vertrouwdheid met zijn emoties. Kunst 
voert ons van de wereld van de menselijke activiteit 
naar een wereld van esthetische verrukking …”
Clive Bell, Art, (New York: Frederick A. Stokes, 1913), p. 25



Mark Rothko

Untitled (Black on Grey) (1970).

Orange and Yellow – Mark Rothko



The Railway Station. Engraving by Francis Holl after William Powell Frith. Mixed media engraving on wove, finished with 
hand colouring. Published by Henry Graves & Co, London, 1866; 66.0 x 123.0 cm; colorized

“Dit is geen kunst  ?!?”





Les Nabis

• “Geheime broederschap van Nabis”

• Opgericht door Maurice Denis (1870 – 1943) en Paul Sérusier (1864-
1927)

• Let Op: ze namen zichzelf maar half serieus



Les Nabis

• Tot 1897 “geheim”

• Een soort half serieus semi-geheim genootschap

• Humoristische bijnamen

• Eigen vocabulaire (taal gebruik)  v.b. ze noemden hun studio een 
‘ergasterium’

• Ondertekenden brieven met de initialen ETPMV et MP (Et na paume, mon
verbe et ma pensée  =  In jouw palm, mijn woord en mijn gedachten)

• Termen als “de Tempel”, “Het licht van de Tempel” (Mme Ranson) en “De 
Talisman”



Les Nabis

• De nadruk van Les Nabis ligt op gevoel en emotie

• Zij stonden voor 

1. het primaat van de kleur

2. de platheid van het beeld

• Uitgangspunt is de natuur

• Creativiteit, emotie, symboliek en expressie van de kunstenaar

• Decoratieve waarde door kleur, lijn, vlak, compositie etc.

Samengevoegd:  synthetisme



Reacties op de Moderne 
Maatschappij
• Opleving van traditionele religies bijvoorbeeld het 

Katholicisme in Frankrijk

• Mystieke, occulte, esoterische bewegingen etc. 
(Symbolisme, Theosofie, Salon de la Rose + Croix)

• Ontvluchten van de Moderne maatschappij;   bv 
Primitivisme (Gauguin)



Les Nabis

• Maatschappijvisie

• Verwerping van 

• Materialisme van het nieuwe industriële 
tijdperk

• Bewondering voor de poëzie van 
Baudelaire, Mallarmé (symbolisme) en 
Edgar Allan Poe

«Les Fleurs du Mal», Paris, Charles Meunier, 1900.



Les Nabis

• Verwerping van het 
Naturalisme

• Vertegenwoordigers:

• O.a. Courbet en Manet

• In de literatuur Emile 
Zola

Poster for the fifth Salon de la Rose + Croix, 1896, depicting 
Perseus holding the severed head of Émile Zola. Designed by 
Armand Point and Sarreluys.



Paul Sérusier, 
Portret van Paul Ranson in Nabi kostuum  (bestond niet)
1890, 
oil on canvas, 
61 x 46.5 cm 
(Musée d’Orsay)

Interesse in esoterie en Occulte Ceremonies



Jean Delville,  Portret van de Grootmeester van la Rose + Croix 
in Koorkleding
1895, 
oil on canvas 
(Musée des Beaux Arts, Nîmes)



Symbolisme

• Symbolistische kunstenaars 
gaven de voorkeur aan 

• idealisme boven realisme, 

• suggestie boven specificiteit en 

• subjectieve expressie boven 
objectieve representatie

Franz von Stuck, Die Sünde, 1893



Nabi-schilders

• De moderne synthetische stijl van 
Gauguin

• Nadruk op abstracte vormen

• Om zowel spirituele betekenis als een 
middel tot suggestie en persoonlijke 
expressie over te brengen.

Paul Ranson, Christus en Boeddha , 1890, olieverf op doek, 66,7 
x 51,4 cm (privécollectie)



Paul Sérusier, 
Portret van Paul Ranson, 
1890, 
oil on canvas, 
61 x 46.5 cm 
(Musée d’Orsay)

Paul-Élie Ranson (29 Maart 1861 – 20 Februari 1909) 

Schilder en Schrijver

Interesse in esoterie en Occulte Ceremonies



• Nabis
Landschap 
1890



Paul Ranson
Heksen rond het 
vuur, 1891



Paul Ranson
Heks met een zwarte kat, 
1893



• Madame Ranson au chat, 1892



• Maurice Denis 
(Granville, 25 
november 1870 –
Parijs, 13 november 
1943) 

• Frans kunstschilder.

• Filosoof 

• Hij was een van de 
oprichters van de 
groep Les Nabis. 



Maurice Denis

• Net als de andere Nabis
experimenteerde Denis met 
meerdere vormen van kunst. 
Behalve zijn schilderijen en 
drukwerk, ontwierp hij ook 
tapijten, ontwierp hij 
gebrandschilderde ramen, 
mozaïeken en beschilderde hij 
keramiek. Daarnaast hield hij 
zich bezig met woningdecoratie 

Climbing to Calvary (1889)



Maurice Denis, 
Klimmen naar Golgotha , 
1889, 
olieverf op doek, 
41 x 32,5 cm 
(Musée d'Orsay, Parijs)

Symboliek:
Het christelijke kruis, 
zwart voor rouw, 
rood voor het offerbloed, 
de opwaartse beweging naar licht en verrijzenis.



Carlos Schwabe, 
Dood en de grafdelver 
ca. 1895, 
aquarel en gouache op papier, 
75 x 55,5 cm 
(Musée d'Orsay, Parijs)



DENIS

Le mystère 
catholique
Date 1889
painting
Collection 

Musée 
départemental 
Maurice Denis 
"The Priory



• Motif 
Romanesque 
(1890), 

• Los Angeles 
County 
Museum of 
Art



De Legende van Sint Hubertus

Cycle of The Legend of St Hubert
1897
Oil on canvas, 225 x 175 cm (each panel)
Musée Départemental du Prieuré, Saint-Germain-en-Laye









Het laatste paneel eindigt met een vredig beeld van de hele 
familie Cochin in gebed.



• l'Echelle dans le feuillage

• De ladder in het gebladerte , 

• 1892

• painting

• Collection 

• Musée départemental
Maurice Denis "The Priory



Maurice Denis, September avond, 1891, oil on canvas, 38 x 62 cm (Musée d’Orsay)



• Paul Sérusier (9 November 1864 – 7 October 1927)

Odilon Redon, Paul Serusier, 1903, 
lithograph. Rosenwald Collection, 
National Gallery of Art,



•Paul Sérusier
• Het Heilige Woud

• 1891

• painting

• Collection 

• Musée des Beaux-Arts de Quimper 



• Danaïden

Paul Sérusier, Women at the Spring, Musée d'Orsay (1898)



Paul Sérusier, Women at the Spring, Musée d'Orsay (1898)



Paul Sérusier, Women at the Spring, Musée d'Orsay (1898)



Invloeden:   Japonisme

• De grafische kunst van Japan, bekend als het Japonisme , met 
name houtsneden, was een belangrijke invloed op de Nabis



Torii Kiyonaga

Tafereel in het badhuis
Ca 1800 
Inkt op papier
38,7 x 51 cm
Museum of Fine Arts

Boston



zomer





Le Japon Artistique

• Tijdschrift over Japanse kunst 

• Uitgegeven door de in 
Duitsland geboren Franse 
kunsthandelaar Siegfried Bing 

• Verscheen van 1888 tot 1891 
in zesendertig maandelijkse 
nummers in Franse, Engelse 
en Duitse edities en droeg bij 
tot een heropleving van het 
Japonisme 



• Maison Bing te Parijs

• Maison de l'Art Nouveau  1895

• Bevatte ramen ontworpen door Nabi -
kunstenaars, waaronder Henri de 
Toulouse-Lautrec, en gemaakt door Louis 
Comfort Tiffany .



Maison de l'Art Nouveau

• Het originele interieur van de 
galerij omvatte kamers ontworpen 
door kunstenaars Maurice Denis, 
Charles Conder, Henry Van de 
Velde, Albert Besnard en Edouard
Vuillard.



Félix Vallotton poster for Siegfried Bing's Gallery (1893)



Louis Comfort Tiffany

Louis Comfort Tiffany (New York, 18 
februari 1848 – New York, 17 januari 1933) 
een Amerikaanse glaskunstenaar en 
ontwerper. 

Hij is met name bekend door zijn 
gebrandschilderd glas en zijn lampen in art-
nouveau- en art-decostijl.



Édouard Vuillard, The Chestnut Trees, 1895, distemper on 
cardboard, 110 x 70 cm (Dallas Museum of Art) Design for 
Tiffany window



Ker-Xavier Roussel, The Garden, 1894, stained glass executed 
by Tiffany and Co., 48 7/8 x 36 5/8 inches (Phillips Collection, 
Washington)



• Maurice Denis 

• Stained glass window 
for private residence 
(1896)



Le chemin de 
la vie, vitrail 
pour l'hôtel 
particulier du 
baron Denys 
Cochin, 
réalisé par H. 
Carot





Kano Koi, Blossoming Plum and Camellia in a Garden Landscape, 
Edo Period, ink, color and gold on paper, 167.9 x 382 cm 
(National Museum of Asian Art, Washington)



Pierre Bonnard

• Fontenay-aux-Roses, 3 oktober
1867

• Le Cannet, 23 januari 1947

• Een Frans schilder en drukker en 
stichtend lid van Les Nabis. 

• “Les plus japonard”



Bonnard

• Japonisme

• Beschilderd scherm 
met kraanvogel, 
eenden, fazant, 
bamboe en varens 
(1889)





Pierre Bonnard, Nannies’ 
Promenade, Frieze of 
Carriages, 1899, color
lithograph, each panel 
137.2 x 47.6 cm (MoMA)



• Painted screen; 
the Bonnard 
family in the 
garden (1896),

• Alte 
Nationalgalerie



Bonnard

Woman with a Dog (1891). The 
checked blouse was inspired by 
Japanese prints.



• Poster for France-Champagne by 
Pierre Bonnard (1891)

• Winnaar prijsvraag voor een
advertentieposter

• 100 franc



Pierre Bonnard, La Revue Blanche, 1894, lithograph, 80.7 x 61.9 
cm (MoMA)



• Maurice Denis 
(Granville, 25 
november 1870 –
Parijs, 13 november 
1943) 

• Frans kunstschilder. 

• Hij was een van de 
oprichters van de 
groep Les Nabis. 



Poster published in Les Maîtres de l'Affiche



Interieurs

• De Nabis Pierre Bonnard , Félix Vallotton en Édouard Vuillard
creëerden bijzonder opmerkelijke schilderijen die het interieur van 
huizen uitbeelden, waar de bewoners van de kamers bijna volledig 
opgaan in de intense bloemendecoratie en meubels



Édouard Vuillard, Woman in a 
Striped Dress (1895), National 
Gallery of Art



Édouard Vuillard, People in Interior- Music (1896), Petit Palais 
Museum, Paris



Bonnard

The printed dress by 
Édouard Vuillard 
(1891), Museu de 
Arte de São Paulo



Misia at the Piano (c. 1898), Édouard Vuillard, 
Metropolitan Museum of Art



Toegepaste kunsten

• Glas in Lood

• Aardewerk/ servies

• Muurschilderingen

• Lampekappen

• Behang

• Kamerschermen

• Toneeldecors

• Toneelkostuums

• Grafisch: 

• Posters

• Boekomslagen / illustratie



Paul Ranson, Rabbits, c. 1893, 
distemper on paper, design for 
wall paper, 23 5/8 x 29 ½ 
inches (Phillips Collection, 
Washington)

Ontwerp voor behang



Geschilderd wandscherm
met duiven(1896), Musée
d'Orsay





Women picking flowers in the garden, tapestry by Paul Ranson
(1895)



Plate depicting a woman in a 
striped blouse, by Édouard 
Vuillard (1895)



Marice Denis

Chapel of the Priory, Saint-Germain-en-Laye (1915-28)



Nabis: Vrouwen in de tuin



Édouard 
Vuillard, Public 
Gardens, 1894, 
distemper on 
canvas, 213.5 x 
308 cm 
(Musée
d’Orsay, Paris)

1894 decoratie 
woonkamer in 
Parijs met 9 
schilderijen



Maurice Denis, April (Panel for a young girl’s room), 1892, oil on canvas, 38 x 61.3 cm (Kröller-Müller Museum, Otterlo)

Decoratie 
meisjeskamer



Maurice Denis    Gioco del volano, Racket game on a lawn 
(1900)



Vrouw met 
dienstmeid bij 
het baden van 
Félix Vallotton

Félix Édouard Vallotton (Lausanne, 28 december 1865 – Neuilly-sur-Seine, 29 december 1925)





Decoration for the 
Chapel of Sainte-Croix 
du Vésinet (1899)



Portion of the mural for the cupola of the Théâtre des Champs-
Élysées, Paris (1908-11)







Pierre Puvis de Chavannes, The Sacred Wood, mural in the Grand Amphitheater of the Sorbonne, Paris (photo: 
Sigoise, CC BY-SA 3.0)





The Story of Psyche, panel for mansion of Ivan Morozov, 
Moscow (1908)



Les Nabis en theater

• 1892 Paul Ranson ontwierp, bijgestaan door Sérusier, Bonnard en 
Vuillard, decors voor een theatrale voorstelling van het Bateau ivre
van de dichter Arthur Rimbaud 

• Maurice Denis maakte kostuums en decors voor een andere 
theaterproductie, de Trilogy d'Antoina in het Théatre Moderne

• Waren betrokken bij producties van werken van Oscar Wilde, Henrik 
Ibsen en August Strindberg



Les Nabis

• 1896

• Ubu Roi is een toneelstuk van 
de Franse Schrijver Alfred 
Jarry (23 jaar) 

• Beschouwd als een wild, bizar 
en komisch toneelstuk, 
belangrijk vanwege de manier 
waarop het culturele regels, 
normen en conventies omver 
werpt.



De weg, 1891-1892

Jan Verkade (Zaandam, 18 september 1868 - Beuron, 19 juli 
1946) was een Nederlandse kunstschilder die rond de 
eeuwwisseling schilderde in Parijs.

Hij trad in bij de kloosterorde in 
Beuron en veranderde zijn 
naam in Willibrord Verkade. 



Heilige Sebastiaan, 1892, 
Musêe departemental Maurice Denis,
St Germain-en-Laye



Doorbreken van grenzen tussen hoge en 
toegepaste kunsten
• Les Nabis

• Arts and Craftsmovement William Morris (Groot Brittanie)

• Art Nouveau 

• 20e eeuw:

• Russisch Constructivisme

• Bauhaus


