
Paul Gauguin
Post-impressionisme, Symbolisme, 

Cloisonnisme, Synthetisme

Schilder, beeldhouwer, graficus, keramist en 
schrijver



Paul Gauguin

• 7 juni 1848 Geboorte van Gauguin in 
Parijs als zoon van Clovis Gauguin en 
Aline Chazal

• Vader was een liberale journalist uit een 
ondernemersfamilie in Orléans

• Moeder, Aline Marie Chazal Tristán, was 
de dochter van Flora Tristan, de  
onwettige dochter van Thérèse Laisnay en 
Don Mariano de Tristan Moscoso. 
(Peruaans !!!)

Aline Marie Chazal Tristán, (1825-1867) "De moeder van de 
kunstenaar" , 1889, Staatsgalerie Stuttgart



Gauguin’s grootmoeder, Flora Tristan 
(1803–1844) in 1838

Flora Tristan
• Zijn Grootmoeder

• Flore Célestine Thérèse Henriette 
Tristán y Moscoso

• 7 april 1803 – 14 november 1844

• Frans-Peruaanse socialistische en 
feministische schrijfster en 
activiste



Stamboom Guaguin

Onderkoning van Zuid 
Peru



Gauguin’s grootmoede, Flora Tristan 
(1803–1844) in 1838

Flora Tristan
• Ze leverde een belangrijke bijdrage aan de 

vroege feministische theorie en voerde 
aan dat de vooruitgang op het gebied van 
vrouwenrechten direct verband hield met 
de vooruitgang van de arbeidersklasse. 
(1848)

• Haar kleinzoon Paul "verafgoodde zijn 
grootmoeder en hield tot het einde van 
zijn leven kopieën van haar boeken bij 
zich"



Paul Gauguin

• 1850 Gauguin zijn ouders 
vertrokken naar Peru. 

• Zijn vader overleed tijdens de 
reis

• Aline arriveerde in Peru als 
weduwe met de 18 maanden 
oude Paul en zijn 2 ½  - jarige zus, 
Marie.



Paul Gauguin

• Tot 1854 kreeg Gauguin een luxueuze opvoeding en had een 
idyllische jeugd

• Sprak Spaans, leerde de lokale cultuur kennen

• Tot zijn zesde genoot Paul een bevoorrechte opvoeding, 
begeleid door kindermeisjes en bedienden. 

• Hij behield een levendige herinnering aan die periode uit 
zijn jeugd die "onuitwisbare indrukken van Peru bijbracht 
die hem de rest van zijn leven achtervolgden”



• 1854 veranderde de politieke situatie in Peru

• De Morisco-Tristan clan verloor macht en geld

• 1854 keerde hij terug naar Frankrijk met zijn moeder die haar lijfrente 
verloor

• Zijn moeder ging als naaister werken in Parijs



Paul Gauguin

• Pauline haar schoonvader, Guillaume Gauguin, verdeelde zijn 
vermogen tussen haar en zijn andere zoon Isidore Gauguin

• Isidore zat in Algerije in een strafkamp 

• Bij zijn terugkeer werd hij voogd over zijn neef en nicht

• Aline sloot vriendschap met de rijke zakenman Gustave Arosa



Gustave Arosa

• 1818 – 1883

• Frans Kunstverzamelaar en Mecenas

• Arosa was een verzamelaar van realistische 
en impressionistische schilderijen, een 
kunstfotograaf en leermeester van Paul 
Gauguin vanaf ongeveer 1871. 

• Zijn kunstcollectie omvatte werken van 
Camille Corot , Eugène Delacroix en Jean-
François Millet.



Gauguin 

• Bezocht de prestigieuze katholieke kostschool Petit Séminaire de 
La Chapelle-Saint-Mesmin

• (Gauguin heeft later, evenals veel van zijn collega’s, niets met de (RK) 
kerk)

• Ging naar een voorbereidende de zeevaartschool 

• 1865 zakt hij voor het toelatingsexamen van de zeevaartschool

• Monsterde zich aan als loods assistent op de koopvaardij



Gauguin:  Wereldreiziger

• Juli 1867 overleed zijn moeder. Hij hoorde daar pas maanden later 
van.

• Diende bij de Marine (1870-1871)

• Keerde op 23 jarige leeftijd weer naar Parijs terug



Gustave Arosa

• Hij introduceerde Gauguin in Parijse 
culturele kringen

• Hij bezorgde  Gauguin een baan als 
effectenmakelaar bij het wisselkantoor 
Bertin in Parijs

• Hij introduceerde Gauguin bij Mette-
Sophie Gad met wie hij in 1873 trouwde



Gauguin with his wife Mette in Copenhagen, Denmark, 1885

• 1873 trouwde hij met een 
Deense vrouw, Mette-Sophie Gad
(1850-1920). 

• In de komende tien jaar kregen 
ze vijf kinderen: Émile (1874-
1955); Aline (1877-1897); Clovis 
(1879-1900); Jean René (1881-
1961); en Paul Rollon (1883-
1961).



Gauguin 

• Werd een succesvolle Parijse zakenman en 
bleef dat voor de volgende 11 jaar

• 1879 bedroegen zijn inkomsten 30.000 
frank (ca. 150.000 Euro in hedendaagse 
valuta) als effectenmakelaar

• Handelde ook succesvol in kunst en had 
zelf een kunstcollectie met werk van o.a. 
Monet, Cézanne, Pissarro, Sisley en 
anderen

Zelfportret 1875 -1877



• Gauguin verzamelde oosterse tapijten, aardewerk, Japanse prenten 
en kunst van Pissarro, Manet, Sisley, Renoir, Monet, Guillaumin, 
Daumier en Degas



Gustave Arosa

• Hij introduceerde Gauguin in Parijse culturele kringen

• Hij bezorgde  Gauguin een baan als effectenmakelaar bij het 
wisselkantoor Bertin in Parijs

• Hij introduceerde Gauguin bij Mette-Sophie Gad met wie hij in 1873 
trouwde

• 1874 stelde hij Gauguin voor aan Camille Pissarro



1882 Beurscrash van Parijs

• Oorzaak was de instorting van l’Union Générale

• Tijdens de crash van 1882 leken 14 van de 60 effectenmakelaars in 
dreigend faillissement te verkeren en waren er zeven volledig failliet. 

• De beroemde schilder Paul Gauguin werkte tot de crash als 
effectenmakelaar; daarna besloot hij zich fulltime aan het schilderen 
te wijden



1882 Beurscrash van Parijs

• Oorzaak was de instorting van l’Union Générale

• Tijdens de crash van 1882 leken 14 van de 60 effectenmakelaars in 
dreigend faillissement te verkeren en waren er zeven volledig failliet. 

• De beroemde schilder Paul Gauguin werkte tot de crash als 
effectenmakelaar; daarna besloot hij zich fulltime aan het schilderen 
te wijden

• Onmiddellijk na de crash schreef de oprichter van de bank haar 
ondergang toe aan samenzweerderige doelen van Joods-Duitse 
banken en vrijmetselaars



Huwelijk en zakelijke carrière 

• 1884 verhuisde hij met zijn gezin 
naar Kopenhagen

• Zijn vrouw werkte als vertaalster 
en docente o.a diplomaten in 
opleiding 

• Gauguin probeerde onsuccesvol 
als zeildoekverkoper een zakelijke 
carrière op te bouwen.

Portrait d'homme, 1871 Carolus-Duran Musée d'art 
d'Indianapolis



Einde huwelijk

• Gauguin werd fulltime schilder

• 1885 keerde Gauguin terug 
naar Frankrijk nadat zijn vrouw 
en familie hem had gevraagd 
te vertrekken.

• 1891 Laatste fysieke contact 

• 1894 brak Mette definitief met 
hem

• Mette Gauguin en haar 
kinderen in Kopenhagen

• Ca. 1889



Gauguin de Kunstenaar

• Gauguin begon met de kunst als 
“amateur”

• 1874 studeerde hij aan de Académie 
Colarossi in Parijs, opgericht door de 
Italiaanse beeldhouwer Filippo 
Colarossi.

• Hij bezocht de exposities van de 
impressionisten



• Open plek

• Landschap

• 1873

• 38 x 46 cm

• Museum voor 
Schone 
kunsten 
Bordeaux



Gauguin 1875

Paysage avec peupliers



Gauguin de Kunstenaar

• Hij bezocht de exposities van de 
impressionisten

• Sloot vriendschap met Camille 
Pissarro



Pissarro

• Jacob Abraham Camille 
Pissarro

• Geboren 10 Juli 1830 te

• Charlotte Amalie, Saint 
Thomas, Deens West Indië 
(Maagden eilanden)

• 13 november 1903 Parijs 



• Impressionist

• Neo-Impressionist

• Deen

• Jood

• Anarchist

• Vaderfiguur voor o.a. Cézanne, 
Seurat, Gauguin, Van Gogh



Impressionisten

• Camille Pissarro 1830-1903

• Edgar Degas 1834-1917

• Alfred Sisley 1839-1899

• Frederic Bazille 1841-1870

• Pierre-Auguste Renoir 1841-1919

• Armand Guillaumin 1841-1927

• Berthe Morisot 1841-1895

• Claude Monet  1840 -1926



Camille Pissarro –
La Carrière, 
Pontoise - 1875



La Jardin des 
Mathurins, Pontoise
(De tuin van de 
Mathurins, 
Pontoise)
Camille Pissarro

Jaar 1876
Olieverf op 

doek
Afmetingen 113,4 
× 165,4 cm
Museum Nelson-
Atkins Museum of 
Art
Locatie Kansas 
City (Missouri)



Lessen Pissarro

• “Een groot kunstenaar heeft niet altijd ook veel succes”

• “Nadat de kunstenaar de natuur geobserveerd heeft moet hij hemzelf 
herscheppen”



• 1879 nam Gauguin deel 
aan de vierde 
gezamenlijke expositie 
van de impressionisten

• Met een sculptuur



• Emil Gauguin (1874–1955), De 
zoon van de kunstenaar

• circa 1877 –78

• Marmer

• (43 × 23.2 × 20 cm)

•

• Metropolitan Museum of Art 



• Emile Gauguin 
by Paul 
Gauguin, 

• c. 1877-78, 

• marmer, 
Metropolitan 
Museum of 
Art, 



• Paul Gauguin, 

• Portret van  Mette 
Gauguin, 1877



Impressionisten expositie 1880

Les Maraîchers de Vaugirard, 
ou Les Jardins du marché de 
Vaugirard

The Market Gardens of 
Vaugirard

1879
Medium oil on canvas
66 cm x 100.3 cm 
Collection 
Smith College Museum of Ar





Winter Landscape, 
1879, 
Museum of Fine 
Arts, 
Budapest



Study of a Nude (Suzanne sewing)
French: Étude de nu (Suzanne cousant)

Paul Gauguin
1880
Oil on canvas
114.5 cm × 79.5 cm 

Location Ny Carlsberg Glyptotek

• 6e impressionisten tentoonstelling



Portret van Madame Gauguin
c. 1880–81, 

Foundation E.G. Bührle, Zürich



Daderot

• Valérie Roumi
(zangeres)

• gesneden en 
geschilderd 
mahonie, 

• 1880

• Gauguin

• Ny Carlsberg
Glyptotek



Edgar Germain Hilaire Degas

Edgar Degas

• Hilaire Germain Edgar Degas

• 19 juli 1834 te Parijs

• 27 September 1917

• aristocraat

• Eerste van vijf kinderen

• Vader, Augustin De Gas, was van 
geboorte een Napolitaan die de 
Parijse vestiging van de Napolitaanse 
familiebank leidde.

Zelfportret met potloodstifthouder (ca. 1855), Öl auf Leinwand, 
81 × 64,5 cm 



De Belelli
Familie
• 1858–1867

• Oil on canvas

• 200 cm × 253 
cm 

• Musée
d'Orsay, 
Paris, France



De Ballet klas.
Edgar Degas zijn
eerste
afbeelding van 
ballet
1871,
19.7 cm × 27 cm 
The 

Metropolitan 
Museum of Art,
New York City



Le moulin de la Reine  (invloed van Pissarro)

Paul Gauguin : Portrait du peintre Granchi-Taylor (1885, 
Kunstmuseum Bâle, huile sur toile, 46 x 55 cm)  Invloed van  
Edgar Degas



• 7e expositie

L'Intérieur, rue Carcel; 
ou Intérieur du peintre
Paris, rue Carcel

Painting of an interior at 
rue Carcel, Paris

1881
Medium oil on canvas
130 cm x 162 cm
Collection 
National Gallery of 
Norway 



• November 1883 verhuisde Gauguin naar Rouen waar het leven 
goedkoper was dan in Parijs

• Verkocht niets en moest werk uit zijn collectie verkopen

• Mette vertrok naar Kopenhagen met haar vijf kinderen

• Hij zou haar uiteindelijk volgen

• Keerde in 1885 terug naar Parijs



• Les toits bleus, Rouen
De blauwe daken, Rouen

• Paul Gauguin

• Jaar 1884

• Techniek Olieverf op doek

• Afmetingen 74 × 60 cm

• Museum Museum Oskar Reinhart

• Locatie Winterthur



• Mette Gauguin en robe du soir 
(1884)



• Pissarro: 

• L'Hermitage
à Pontoise, 

• 1867.



• Vue de toits (effet 
de neige)

• Gustave 
Caillebotte

• 1878

• Olieverf op 
doek

• 64,5 × 81 cm

• Museum 
Musée

d'Orsay

• Locatie Parijs



• Les toits bleus, Rouen
De blauwe daken, Rouen

• Paul Gauguin

• Jaar 1884

• Techniek Olieverf op doek

• Afmetingen 74 × 60 cm

• Museum Museum Oskar Reinhart

• Locatie Winterthur



• Mei 1886  8e en laatste impressionisten expositie

• Gauguin neemt deel maar zijn werk is geen succes



• Gauguin

Badende Vrouwen, 
1885, 
National Museum of 
Western Art, Tokyo



De Sensatie van de 
expositie

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



Bretagne
• 1886 maakte Gauguin, op advies 

van Armand Félix Marie Jobbé-
Duval zijn eerste reis naar de 
kunstenaarskolonie Pont-Aven in 
Bretagne,

• Logeerde in het logement van 
Marie-Jeanne Gloanec

• Ontmoette daar Émile Bernard, 
de aanhanger van het 
Cloisonisme

• November 1886  Terug in Parijs 
ontmoette hij Vincent van Gogh.

Vermoedelijk portret van Van Gogh met Gauguin, Émile Bernard, Félix Jobbé-Duval
en André Antoine (circa 1887), anonieme foto.





• Jeunes Bretons au bain 
(La baignade au moulin
du Bois d’Amour, Pont-
Aven)

• Badende jongeren bij de 
molen va Bois d’Armour

• Breton Boys Bathing (The 
Bathing by the Mill in 
Bois d’Amour, Pont-Aven)

• 1886 

• oil on canvas height: 60 
cm : 73 cm 

• Hiroshima Museum of 
Art



• 1887 vertrok Gauguin met Charles Laval
naar de golf van Panama, het eiland 
Taboga

• Charles Laval (17 maart 1862 - 27 april 
1894) was een Franse schilder  
betrokken bij de synthetische beweging 
en Pont-Aven School .

Gauguin       Stilleven met profiel van Laval , 1886, Indianapolis 
Museum of Art



Panama Kanaal

• In 1884 werkten bijna 
20.000 mensen aan het 
kanaal.

• Gustave Eiffel zou de sluizen 
ontwerpen

De maatschappij ging 
failliet



Panama

• 1887  Zijn droom was om voor zichzelf land te kopen op het kleine 
Panamese eiland Taboga waar hij verklaarde dat hij "van vis en fruit 
en voor niets wilde leven... zonder zorgen voor de dag of de volgende 
dag.“

• Geen geld, arbeider aan het kanaal

• Boete voor wildplassen

• Muggen en ellende



Martinique

• Juni 1887 gingen ze naar Martinique

• Gauguin leed aan dysenterie en moeraskoorts 

• Kwam in contact met een kleine gemeenschap van Indiase 
immigranten; 

• Leidde later tot integratie van Indiase symbolen.



Het plukken van de vruchten
Mango’s

1887
oil on canvas
89 cm 116 cm

Collection 
Van Gogh Museum 





Bord de Mer II, 
1887, Private
collection, Paris



At the Pond, 1887, Van 
Gogh Museum, 
Amsterdam



Terug naar Pont Aven

• De Pont-Aven school  ca 1850 - 1900

Robert Wylie: La Sorcière bretonne (1872)



• Vanaf de jaren 1850 
begonnen schilders het 
dorp Pont-Aven te 
bezoeken, omdat ze hun 
zomers buiten de stad 
wilden doorbrengen, met 
een laag budget op een 
pittoreske plek die nog niet 
bedorven was door het 
toerisme. 

Clement Nye Swift : Femmes et enfants priant devant la croix (



Randolph Caldecott, “Aardaeppelrooien in de omgeving van  St. 
Pol de Léon,"  uit Breton Folk (1881), p. 74



• Randolph
Caldecott, Pont-
Aven, 1881

• Henry Blackburn's 
Breton Folk: An 
Artistic Tour of 
Bretagne (1880)





• Gustave Flaubert (Rouen, 12 
december 1821 - Canteleu, 8 
mei 1880) 

• 1886 Un Voyage en Bretagne

• Loftrompet over de streek
• De inwoners gelden als een 

voorbeeld van de “menselijke 
vorm in zijn oorsprong en 
vrijheid, die op de eerste dag 
van de wereld werd 
geschapen”



Pascal Dagnan-
Bouveret, Bretonse 
vrouwen bij een gratie , 
1887, 
olieverf op doek,
125,1 x 141,1 cm 

(Museu Calouste
Gulbenkian, Lissabon)

De achtergrond toont een 
karakteristiek Bretons 
ritueel, Pardon genaamd, 
waarbij boetelingen 
blootsvoets of op hun 
knieën rond de kerk lopen 
om absolutie voor hun 
zonden te verdienen.



• William-Adolphe Bouguereau

• Bretonse broer en zus

• 1871

• Olieverf op doek

• 129 x 89 cm

• MET



• Pardon in Brittany

• 1896

• Gaston La Touche

• French, 1854–1913

• 100,5 x 110,5 cm

• Art Institute Chicago





• De Bretons 
herderinnen 

• 1886

• oil on canvas

• 60.4 cm  X 73.3 cm 

•

• Laing Art Gallery 

• Newcastle-upon-
Tyne



Gauguin

• "Geef me het land. Ik hou van Bretagne; ik vind er het wilde en 
primitieve in."



• Gauguin

• Vier Bretonse
vrouwen

• 1886
• oil on canvas
• 71.8 cm x 

91.4 cm 
Collection 

• Neue 
Pinakothek



• La belle Angèle
• De mooie Angele
• Angélique Marie Satre (1868-1932) was een van 

de drie beroemde herbergiers van Pont-Aven, 
naast het Pension Gloanec van "de moeder 
Gloanec" (1839-1915) en niet ver van het 
landhuis van "Mademoiselle Julia" Guillou (1848-
1927).

• 1889

• Olieverf op doek

• 92 cm 73 cm 

• Collection 

• Musée d'Orsay 



Reisgids uit 1880:

• "In de winkels en op de promenades [van Bretagne] zijn de meeste 
vrouwen gekleed zoals in Parijs ... Elk jaar worden er meer en meer 
witte mutsen weggelegd ... en elk jaar hebben de markten van St. 
Malo en St. Servan minder de karakteristieke klederdracht te bieden. 
“

• (vrij vertaald)

• Blackburn, Breton Folk, p. 10.



Primitivisme in de Kunst

• Omvat 

• (1) Waardering en 

• (2) Imitatie van culturele producten en praktijken die worden gezien 
als 

• “primitief” of in een eerdere stadium zijn van een veronderstelde 
gemeenschappelijke schaal van menselijke ontwikkeling



Primitief als paradox

• de primitieve wordt bewonderd en zelfs 
gezien als een model of voorbeeld

• Versus

• De primitieve wordt beschouwd als 
inferieur (want nog niet volledig 
ontwikkeld)

Luigi Persico, Ontdekking van Amerika, 1844, wit marmer, 486,4 
cm x 255,3 cm x 184,2 cm



Primitivisme

• Primitivisme was een soort tegengif voor 
de moderniteit zelf, een heimwee naar 
een ingebeelde 'natuurstaat' waarin de 
mensheid verondersteld wordt meer 
instinctief en in nauwere harmonie met 
de natuurlijke en spirituele wereld te 
hebben geleefd.

Poster, 2009



Henri Rousseau, 

De hongerige 
leeuw werpt zich 
op de antilope, 

1905, 

olieverf op doek, 

200 x 301 cm 

(Fondation
Beyeler, Basel



Henri Rousseau –
Eve in the Garden of 
Eden



Links: Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, 1907 (MoMA); Rechts: Fang-masker, Gabon, 19e eeuw (Musée du Louvre)



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 .



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



• 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

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



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



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. 



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.



• Les Alyscamps (1888)



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).



Gustave Doré 1832 – 1883
Jakob worstelt met de engel

gravure — 1855



• 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.



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



• 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



• "Hoe zie je deze bomen? Ze zijn geel, dus doe wat geel. Deze 
schaduw, het is nogal blauw, schilder het met puur ultramarijn. Die 
rode bladeren? Zet vermiljoen.”



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


