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

Post-impressionisme, Symbolisme, Cloisonisme, Sythetisme



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 



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



Gustave Doré 1832 – 1883
Jakob worstelt met de engel

gravure — 1855



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



Postimpressionisme



Impressionisme

• - imses zijn een 19e eeuw fenomeen/ uitvinding

• Politiek: Liberalisme, socialisme, conservatisme, anarchisme, 
constitutionalisme, syndicalisme, monarchisme,  fascisme, etc.



Impressionisme

• - imses zijn een 19e eeuw fenomeen

• Politiek: Liberalisme, socialisme, conservatisme, anarchisme, 
constitutionalisme, syndicalisme, monarchisme  etc.

• Kunst en :  (post) impressionisme, pointillisme, fauvisme, kubisme, 
cloisonisme, expressionisme, futurisme, surrealisme, primitivisme, 
decadentisme, symbolisme etc. 



De Moderne Tijd   (Modernisme)  ???

• Ca.   400 – 1450  Middeleeuwen

• Ca. 1350 – 1550 Renaissance

• Ca. 1527 - 1600  Maniërisme

• Ca. 1600 – 1750 Barok

• Ca. 1700 – 1780  Rococo

• Ca. 1750 – 1830 (Neo-) Classicisme

• Ca. 1770 – 1848  Romantiek

• Ca. 1848 – 1870  “Realisme” en of 
“naturalisme”

• Ca. 1850 – 1980  Modernisme

• Ca. 1600 – 1800 Verlichting
• Wetenschappelijke revolutie
• Industriële Revolutie



Gotiek



Renaissance

• Horizontaal

• Aards



Postimpressionisme

• Term bedacht door de Engelse criticus en schilder Roger Fry (1866-
1934)

• Tentoonstelling: Manet en de postimpressionisten november 1910 
tot januari 1911 in de Grafton Galeries in Londen

• Geen coherente beweging maar vindt zijn oorsprong in het 
impressionisme of was een reactie daarop. 



Paul 
Cezanne

Montagne Sainte-
Victoire (1904), 
70 × 92 cm, 
Philadelphia 
Museum of Art



Divan Japonais, 1892–93, crayon, brush, spatter 
and transferred screen lithograph, printed in 4 
color-layers

Henri de Toulouse-Lautrec



Vincent van Gogh



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



The Holy Trinity by Masaccio (1425–1427)
used Brunelleschi's system of perspective

Renaissance

• Introductie van het lineair perspectief

• Verdwijnpunten

• Kleurschakeringen

• Plasticiteit (Ruimtelijkheid van voorwerpen, 
mensen etc.



De uitreiking van de sleutels. fresco, 1481–1482, Sistine Chapel, by Perugino (1481–1482),



Michelangelo

• Lijn en beweging

• Monumentaliteit





• Maria Magdalena door Rogier 
van der Weyden

• Atmosferisch perspectief of 
luchtperspectief



• De effecten van afstand op de kleuren 
in een landschap zijn:

• Afname van het contrast en daardoor 
minder goed waargenomen details 
(strooilicht maakt de donkere partijen 
minder donker);

• Blauwkleuring van donkere partijen, 
een effect dat 's zomers erg 
uitgesproken is, maar bij helder weer 
slechts bij zeer grote afstanden 
waarneembaar;

• Ineenvloeien van de kleuren van de 
achtergrond.





Leonardo da Vinci
• Chiaroscuro = schilderen met licht (en 

donker)

• Sfeer





De kruisiging van Petrus, 
1600, 
Santa Maria del Popolo, Rome

Michelangelo Merisi da Caravaggio 
(Milaan, 29 september 1571 –
Porto Ercole, 18 juli 1610



De Verlichting

• De mens is een redelijk denken wezen die door zijn verstand te 
gebruiken verder kan komen

• Basis is de Ratio; het gezonde verstand

• Tegen bijgeloof, misbruik van de macht van de kerk

• Tegen onmenselijk behandeling



Verlichting 

• Het is het zich keren tegen de weerstanden die kennisverwerving in de weg 
staan. 

• De Ratio, de Rede, het gezonde verstand heerst

• Heb de moed om van je eigen verstand gebruik te maken 

• "Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan 
zichzelf te danken heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van het 
verstand te bedienen zonder de leiding van een ander“ (Immanuel Kant)



Jean Jacques 
Rousseau

Filosoof, Schrijver, Pedagoog, Componist
De meest invloedrijke denker van de achttiende eeuw

41-jarige leeftijd (pastel van Maurice Quentin de La Tour uit 1753)



Rousseau

• Alles wat de beschaafde mens onderscheidt van de barbaar is uit den 
boze

• Begin van natuuroptimisme en cultuurpessimisme



Discours sur l'origine et les fondements de 
l'inégalité parmi les hommes
• 1754 Verhandeling over 

ongelijkheid



Terug naar de Natuur

• Ongeluk komt door het verlies van de onschuld en de natuurlijke 
toestand

• Dus: “terug naar de natuur” en, die nog dichter bij de natuur staat is 
“zuiverder” en gelukkiger  !!

• “De Edele (of Nobele) Wilde”



• “Niets is zo goed voor de 
mens in dit primitieve 
stadium van ontwikkeling, 
wanneer hij op gelijke 
afstand staat tussen de 
stompzinnigheid van de 
bruten en de fatale 
aantrekkingskracht van de 
ontwikkelde mens”



Benjamin West
1770
Oil on canvas
151 cm × 213 cm 
National Gallery 
of Canada, 
Ottawa

The Death 
of General 
Wolfe

De dood
van general 
Wolfe



“Voor de romantiek”

• De kunstenaars is een vakman/ ambachtsman die zijn metier tot in de 
puntjes moet beheersen

• Wensen en Smaak van het publiek zijn bepalend

• Kunst is imitatie, moet ontroeren, vaak didactisch qua inhoud



J-L David De tussenkomst van de Sabijnse vrouwen
1799   oil on canvas  385 cm X 522 cm  Louvre





Romantiek

• Kunst wordt gezien vanuit de kunstenaar zelf.

• Diens creativiteit is leidend   !!!!

• Creativiteit wordt niet gebonden door strenge regels.

• De onbegrepen (gekwelde) kunstenaar is een gevolg.

• (Gevoel boven regels en ratio)



Ludwig van 
Beethoven

“Het gekwelde 
genie”



De arme dichter
1839   Oil on canvas, 36 x 
45 cm  Staatliche Museen, 
Berlin

SPITZWEG, Carl  (b. 1808, München, d. 
1885, München)



Caspar
David 

Friedrich

Kijken met de ziel

Greifswald, 5 September 1774 

Dresden, 7 Mei 1840



De Wandelaar boven de mist
1817-18
Oil on canvas, 95 x 75 cm
Kunsthalle, Hamburg



Ochtend in het Reuzengebergte
1810-11    Oil on canvas, 108 x 170 cm
Nationalgalerie, Berlin   Trektocht met vriend Kersting in Reuzengebergte





Zee van IJs Das Eismeer Het wrak van de Hoop Die gescheiterte Hoffnung 1823–1824 
Oil on canvas 96.7 cm × 126.9 cm Kunsthalle Hamburg, Hamburg





De Moderne Tijd   (Modernisme)  ???

• Ca.   400 – 1450  Middeleeuwen

• Ca. 1350 – 1550 Renaissance

• Ca. 1527 - 1600  Maniërisme

• Ca. 1600 – 1750  Barok

• Ca. 1700 – 1780  Rococo

• Ca. 1750 – 1830(Neo-) Classicisme

• Ca. 1770 – 1848  Romantiek

• Ca. 1848 – 1870  “Realisme” en of 
“naturalisme”

• Ca. 1850 – 1980  Modernisme

• Ca. 1600 – 1800 Verlichting
• Wetenschappelijke revolutie
• Industriële Revolutie



Gotiek



Renaissance

• Horizontaal

• Aards



The Holy Trinity by Masaccio (1425–1427)
used Brunelleschi's system of perspective

Renaissance

• Introductie van het lineair perspectief

• Verdwijnpunten

• Kleurschakeringen

• Plasticiteit (Ruimtelijkheid van voorwerpen, 
mensen etc.



• Maria Magdalena door Rogier 
van der Weyden

• Atmosferisch perspectief of 
luchtperspectief



Jean Jacques 
Rousseau

Filosoof, Schrijver, Pedagoog, Componist
De meest invloedrijke denker van de achttiende eeuw

41-jarige leeftijd (pastel van Maurice Quentin de La Tour uit 1753)



Terug naar de Natuur

• Ongeluk komt door het verlies van de onschuld en de natuurlijke 
toestand

• Dus: “terug naar de natuur” en, die nog dichter bij de natuur staat is 
“zuiverder” en gelukkiger  !!

• “De Edele (of Nobele) Wilde”



Realisme



Filosofie: 
Auguste Comte
• Isidore Marie Auguste François Xavier 

Comte

• Geboren te Montpellier op 17 februari 
1798

• Gestorven te Parijs op 5 september 1857

• Wiskundige, filosoof en grondlegger van 
het Logisch positivisme



Auguste Comte

• Het Logisch Positivisme

• Man kan alleen uitspraken doen op basis 
van waarnemingen.

• Alleen de (visuele) wereld telt



Gustave Courbet

• Jean Désiré Gustave Courbet

• Geboren 10 juni 1819 in Ornans

• Gestorven 31 december 1877 in La Tour-
de-Peilz in Zwitserland (ballingschap)

• Frans schilder, leider van de 
kunstbeweging van het Realisme

• Voorbeeld voor de Impressionisten en 
de Kubisten

Woodburytype of Gustave Courbet



Realisme: eenvoudige volk, platteland. 
Gustave Courbet, A Burial at Ornans, 1849–50, oil on canvas, 314 cm × 663 cm (124 in × 261 in), 
Musee d'Orsay, Paris



Steenklopper
s
Gustave Courbet
Year 1849

Salon 1850

Oil on canvas

170 cm × 240 cm

Verloren gegaan
tijdens een
transport samen
met 154 werken in 
WOII

Dresden

Sociaal Realisme
Armoede van 
generatie op 
generatie



Edouard
Manet

Geboren te Parijs op 23 januari 
1832  

Gestorven te Parijs op 30 april 
1883



Manet

• “De grote verstoorder”

• Verwierp het idee van “een verdwijnpunt” ten gunste van een 
“natuurlijk perspectief”

• Onduidelijke en onvolledige ontwerpen ondermijnden met opzet de 
klassieke idealen

• Zondigde tegen de regels van de hiërarchie van genres met zijn 
grootschalige afbeeldingen van onbeduidende onderwerpen

• Hechtte aan het weergeven van de eigentijdse ervaringswereld



Le Déjeuner sur l’herbe
Het ontbijt op het gras
(Het Bad)

1863
Oil on canvas
208 cm × 264.5
Musée d'Orsay, Paris







De geboorte van Venus 

De Geboorte van Venus
Musée d'Orsay
Parijs
Alexandre Cabanel
1863
Olieverfschilderij
130 × 225 cm 



De Geboorte van Venus    Alexandre Cabanel Musée d'Orsay Parijs  1863   130 × 225 cm Olieverfschilderij



Venus van Urbino

1538

Titiaan

Uffizi, Florence



Olympia

Musée d'Orsay
Parijs
Édouard Manet
1863

Salon 1865

olieverf op doek
130,5 × 190 cm

(courtisannes-
slippers) 



De Fluitspeler

Musée d'Orsay
Parijs
Édouard Manet
1866
Olieverfschilderij
160,5 × 97 cm 

Het werk werd afgewezen voor de Salon





Kritiek in 1868

Nergens terrein, nergens 
lucht, nergens 
perspectief”

“plat als een speelkaart”

“Een amusant voorbeeld 
van een nog barbaarse 
verbeelding”



Vergelijk

Delacroix



Vergelijk

Delacroix

Velazquez



De Dode Toreador

1864
oil on canvas

75.9 x 153.3 cm
Bespot op de SalonPlaats in de 
ruimte  ????



Un bar aux Folies Bergère
(Een bar in de Folies-
Bergère) 

Courtauld Institute of Art
Londen
Édouard Manet

1882
Olieverfschilderij

96 × 130 cm 



Impressionisme
19e -eeuwse kunststroming



Impressionisten 

• Groep kunstenaars van ca 1869 – 1880

• Locatie Parijs

• Afkomst: Burgerlijk

• Situatie: Urbaan

• Omstandigheden: snel veranderende wereld (Parijs van Hausmann/ 
Industriële Revolutie)



“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



Impressionisme

• Schilderen naar de natuur

• Schilderen van lichtreflectie op objecten

• Schilderen wat je ziet, niet wat je weet

• “Objectief”

• Het hier en nu

• Schilderen in de open lucht

• Geen detail

• Snel het liefst met ongemengde kleuren



Impression, soleil levant
(Impressie, opkomende zon)

Claude Monet



Monet

Op de oever van de Seine, 
Bennecourt
Date 1868
oil on canvas
Height: 81.5 cm x 100.7 cm 
Art Institute of Chicago

Tessarea



Camille Pissarro,
Boulevard Montmartre, 

1897, the Hermitage, 
Saint Petersburg



Onderwerpen

• Landschap 

• Dagelijks leven 

• i.p.v.

• Mythologie en historie

• Impressionisten schilderen voornamelijk hun eigen burgerlijke klasse



Pierre-Auguste Renoir, 
Dance at Le Moulin de la 
Galette (Bal du moulin de la 
Galette), 1876, Musée 
d'Orsay, one of 
Impressionism's most
celebrated masterpiec

Zonnig
Burgerlijk
Onbezorgd
Kleurrijk





Impressionisme

• Kader: Filosofie en Wetenschap

• Logisch Positivisme

• Kleuren leer

• Optiek



Symbolisme

• Een stroming in de beeldende kunst, muziek en literatuur die zijn 
hoogtepunt bereikte tussen 1880 en 1910

• Het ontstaan van het symbolisme is te zien als een reactie op het rond 
1850 dominante realisme en naturalisme in de kunst.

• In de schilderkunst kan symboliek worden gezien als een heropleving 
van enkele mystieke tendensen in de romantische traditie , en stond 
het dicht bij de zelfbewuste morbide en private decadente beweging .



Pierre Puvis de 
Chavannes

• Lyon, 14 december 1824 –

• Parijs, 24 oktober 1898)

• Jeunes Filles au bord de la mer 



•Hoop
• 1872

• oil on 
canvas



De arme Visser

1881
oil on canvas
height: 155.5 cm ; width: 
192.5 cm
Collection 
Musée d'Orsay



Pierre Puvis de Chavannes - The Sacred Grove, Beloved of the 
Arts and the Muses - Art Institute of Chicago



• Jan Toorop

• De Drie Bruiden



• De streling van de sfinx (ook bekend als kunst ) is een schilderij uit 
1896 van de Belgische symbolistische kunstenaar Fernand Khnopff
1858-1921



Christ's Entry Into Brussels in 1889 (1888), oil on canvas, 256.8 
x 378.4 cm., the Getty Museum



Odilon Redon
Guardian Spirit of the Waters, 1878 (Art Institute of Chicago)



The Suitors 
[unfinished] (1852-
1896), 385 x 343 cm., 

Musée Gustave 
Moreau



Gustave Klimt

A section of the Beethoven Frieze, at Secession Building, 
Vienna (1902)





G.F. Watts

Hope, painted in 1886 and given to the nation in 1897



Giovanni Segantini - The Punishment of Lust



Dodeneiland   Arnold Böcklin
(1827–1901).



Ferdinand Hodler Nacht, 1889–1890, Bern, Kunstmuseum



Pointillisme
George Seurat

Neo-Impressionisme       Post Impressionisme

Divisionisme   Pointillisme



Georges Pierre Seurat

• Geboren 2 december 1859 te Parijs

• Gestorven 29 maart 1891 te Parijs

• Bedenker van de schildertechniek  die 
bekend staan als chromoluminarisme en 
pointillisme. 

• Kleuren worden gemengd in het oog



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



Samenvatting van Seurat zijn theorieën 

• De emotie van vrolijkheid kan worden bereikt door de overheersing 
van lichtgevende tinten, door de overheersing van warme kleuren en 
door het gebruik van naar boven gerichte lijnen

• Rust wordt bereikt door een gelijkwaardigheid/balans van het gebruik 
van licht en donker, door de balans van warme en koude kleuren en 
door horizontale lijnen

• Verdriet wordt bereikt door het gebruik van donkere en koude 
kleuren en door lijnen die naar beneden wijzen. 


