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Wat kunt u verwachten

• Kunstgeschiedenis

• Geschiedenis

• Literatuur

• Muziek

• Filosofie

• Wetenschap

• Dans

• Mode

• En meer…



Vragen ?????

• Nooit aarzelen en gewoon stellen



Na afloop

• De presentaties worden later op de site gezet in PDF formaat

• Wekelijks worden er een of meerdere opnames gemaakt die later via 
een link terug te zien zijn.

• Wisselen van groep en/of locatie voor een keer kan en mag



Excursies

• Indien van toepassing en mogelijk worden er kleine eendaagse excursies 
georganiseerd naar actuele, interessante exposities.

• Jaarlijks is er een grote reis met een Kunst en Cultuur inhoud

• Deze reizen zijn intensief

• In Mei staat een rondreis door Elzas-Lotharingen, Bourgondië en de 
Champagne op de planning.

• Excursies in de afgelopen jaren gingen o.a. naar Rome, Venetië, Parijs, 
Engeland, Florence en Turijn



1889
Zo maar een jaar ????



1889

• Wat is de grootste culturele erfenis van dat jaar  ????

• 2017 Unesco Werelderfgoed



Napels 1889



• Napels

• Paleis 
Capodimonte

• Nu Museum



• Margherita van Savoye

• Margherita Maria Teresa 
Giovanna ; 

• 20 november 1851 –

• 4 januari 1926 

• Koningin van Italië door huwelijk 
met Umberto I

• Umberto I was de zoon van 
Victor Emanuel II de eerste 
koning van Italië



Pizza Margeherita



• De term pizza 
werd voor het 
eerst vermeld in 
de 10e eeuw in 
een Latijns 
manuscript uit 
de Zuid-
Italiaanse stad 
Gaeta in Lazio , 
aan de grens 
met Campania



• De moderne pizza is 
uitgevonden in Napels en 
het gerecht en zijn varianten 
zijn sindsdien in veel landen 
populair geworden

• Vorm van Fastfood

• Vergelijk Slowfood van 
Piëmont, Turijn, Bra



1889

Medium oil on canvas
Dimensions height: 157 cm width: 92 cm 
Collection 
New Orleans Museum of Art

Première rêverie
(Eerste aanzoek of het gefluister van de liefde)
een schilderij van de negentiende-eeuwse Franse kunstenaar 
William-Adolphe Bouguereau

Bouguereau kreeg tijdens zijn leven overvloedige lof, 
waaronder meerdere onderscheidingen op de Salon de Paris 

Academische schilderkunst



William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) –
Gestoord tijdens het werken (1891)

"Er is maar één soort schilderij. Het is het schilderij dat het oog 
met perfectie presenteert, het soort mooi en onberispelijk 
email dat je in Veronese en Titiaan aantreft ."



De sterrennacht

Vincent van Gogh
Post-Impressionist

Jaar 1889
Olieverfschilderij
73 × 92 cm
Museum Museum of Modern Art
New York, Verenigde Staten

Saint-Rémy-de-Provence 



Barok
De Vlucht naar
Egypte

1609
Olieverf op koper

31 cm x 41 cm

Alte Pinakothek, 
München 

Adam Elsheimer
(Frankfurt am Main, 
gedoopt op 18 maart 
1578 - Rome, 11 
december 1610) was 
een schilder van Duitse 
afkomst die een groot 
deel van zijn leven actief 
was in Italië. 





De sterrennacht

“Subliem 
Kunstwerk”
(Edmund Burke / 
Immanuel Kant

"Waarom, vraag ik me af, 
zouden de stralende stippen 
in de lucht niet net zo 
makkelijk te bereiken zijn als 
de zwarte stippen op de kaart 
van Frankrijk? Net zoals we 
de trein naar Tarascon of 
Rouen nemen, gebruiken we 
de dood om naar de sterren 
te reizen."



Barok
De Vlucht naar
Egypte

1609
Olieverf op koper

31 cm x 41 cm

Alte Pinakothek, 
München 

Adam Elsheimer
(Frankfurt am Main, 
gedoopt op 18 maart 
1578 - Rome, 11 
december 1610) was 
een schilder van Duitse 
afkomst die een groot 
deel van zijn leven actief 
was in Italië. 



Adam 
Elsheimer

De 
wanhopige 
kunstenaar



1889
Zo maar een jaar ????

De Nieuwe Toren van Babel ???



• Eiffeltoren

• Symbool van een 
nieuwe tijd





1889 
Wereldtentoonstelling
Parijs

• 5 mei tot 31 oktober 1889

• 4e van 8 wereldexposities in Parijs 
tussen 1855 en 1937

• De expositie trok 61.722 officiële 
exposanten, van wie er 
vijfentwintigduizend van buiten 
Frankrijk kwamen.



Exposition Universelle van 1889

• Een wereldtentoonstelling die werd gehouden in Parijs , Frankrijk , 
van 5 mei tot 31 oktober 1889

• Redenen 

• Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de bestorming van de 
Bastille

• Economische Stimulans

• Frankrijk uit een recessie trekken



De Expositie werd geboycot door 

• Duitsland , 

• Oostenrijk-Hongarije , 

• België, 

• Spanje, 

• het Verenigd Koninkrijk,

• Italië, 

• Nederland, 

• Portugal, 

• Rusland en Zweden.



Boycot ??

• Officieel deden de landen niet mee.

• “Particulier” waren ze wel vertegenwoordigd: bedrijven, sponsors.



Financiën

• Entree 40 centiem

• (De prijs van een 'economy' bord met 
vlees en groenten in een café in Parijs 
tien centimes was)

• Aparte entreeprijzen voor verschillende 
attracties

• Beklimmen van de Eiffeltoren kostte 5 fr.

• Theaters, concerten etc .   1 fr. 



Entreeprijs

• Theaters, concerten en 
Panorama’s: 1 franc



1889  Wereldexpositie

• Kosten: 41.500.000 frank



1889  Wereldexpositie

• Kosten: 41.500.000 frank

• Ontvangsten: 49.500.000 frank

• Bezoekers: 32.250.297



1889  Wereldexpositie

• Kosten: 41.500.000 frank

• Ontvangsten: 49.500.000 frank

• Bezoekers: 32.250.297

• Exposanten: meer dan 61.722, 
van wie 55% Frans was

• Vertegenwoordigde landen: 35

• Het was de laatste Parijse 
Wereldtentoonstelling die winst 
maakte.









Traditie



1851  Great Exhibition (Grote Tentoonstelling)

• Initiatiefnemer   o.a. Prins Albert echtgenoot van Victoria

• Crystal Palace trok ruim 6.200.000 bezoekers (in zes maanden tijd).

• In 1860 brandde een deel van het gebouw af en op 30 november 
1936 brandde het volledig uit.



De Great Exhibition 1851





"Great Exhibition of the Works of Industry of 
All Nations"



Het enorme "Crystal Palace" werd in 9 maanden voltooid







• Na de wereldtentoonstelling werd het gehele gebouw verplaatst naar 
Sydenham Hill en uitgebreid (615 bij 150 m)

• Het originele Crystal Palace kostte £79.800 en werd door 2000 
arbeiders in acht maanden tijd gebouwd.

• De herbouw en uitbreiding kostte £1.300.000



Nederlandse variant: Het Paleis voor Volksvlijt 

• Gebouwd tussen 1859 en 1864. 

• "Internationale Tentoonstelling van Tuinbouw, Amsterdam (1865)"

• Groot glazen tentoonstellingsgebouw aan het Frederiksplein in 
Amsterdam

• In april 1929 werd het door brand verwoest.



• Het Paleis voor 
Volksvlijt, Amsterdam 
gezien vanaf de 
Weteringschans. 
Uitsnede van foto 
van Jacob Olie uit 
1892



• Gezicht 
op 
Frederiks
plein met 
Paleis 
voor 
Volksvlijt; 
circa 
1920.



• Paleis voor Volksvlijt, gevel en 
plattegrond.



Wereldtentoonstellingen

• 1851 – 1938   Industrialisatie

• 1939 – 1987   Culturele Uitwisseling

• 1988 – Heden  Landenpromotie  (“Nation Branding”)



1855  Exposition Universelle
• Wereldtentoonstelling 1855 te Parijs

• « Exposition Universelle des produits de l'Agriculture, de l'Industrie et 
des Beaux-Arts de Paris 1855. »



• Palais de 
l'Industrie



Plan of the Building for the French Exposition in 1849. 1. Cattle-shed. 2. Machinery. 3. Chemical Products. 4. Metal Works. 5. 
Productions of Parisian Industry. 6. Horticulture. 7. Woven Goods. 8. Principal Entrance. 9. Guard-house. 10. Fountain. 11. 
Reservoir of Rain Water.



1855

• 5.162.330 bezochten de expositie , waarvan rond  4.2 miljoen de 
industriële expositie en 0,9 miljoen de Beaux Arts expositie.

• Werken van kunstenaars uit 29 landen, waaronder Francois Rude, 
Ingres, Delacroix  en Henri Lehmann, en de Britse kunstenaars  
William Holman Hunt en John Everett Millais







Perspective view (1855 engraving)

Perspective view (1855 engraving)





Panoramic view of Exposition Universelle, 

1878.





• Trocadéro Palace

• Wereldexpositie 
1878



1889 
Wereldtentoonstelling
Parijs

• 5 mei tot 31 oktober 1889

• 4e van 8 wereldexposities in Parijs 
tussen 1855 en 1937

• De expositie trok 61.722 officiële 
exposanten, van wie er 
vijfentwintigduizend van buiten 
Frankrijk kwamen.





• Argentijns 
Paviljoen

• Winnaar van de 
wedstrijd om de 
prijs voor het 
beste nationale 
paviljoen



• Paviljoen van 
India



• Siam



• Mexico



• Nicaragua



• Hawaii



• Paviljoen 
Suezkanaal





De Wereldexpositie was vooral een 
demonstratie van de Moderne Tijd
• Industrie

• Wetenschap

• Kolonialisme





• Interieur van de Galerie des 
machines 

• door Louis Béroud (1889)



Interieur van de Galerie des 
Machines (1889)



Moving bridges transporting visitors



Paviljoen van de 
Wetenschap
• Edison demonstreert de Fonograaf



Tentoonstelling van Bell 
Telephone en de Western Electric 
Company op de expositie



• Paleis van Oorlog



• Promotie van de veiligheidslift, 
ontwikkeld door een nieuw 
Amerikaans bedrijf, Otis
Elevator 

The Otis elevators that carried visitors up the north and south 
legs of the tower





Het "Iron House", een 
geprefabriceerd huis 
van gegalvaniseerd staal 
ontworpen door 
Gustave Eiffel, gebruikt 
als een loket in de 
Exposition, nu een 
parkschuilplaats in 
Dampierre



De Moderne Tijd   (Modernisme)  ???

• Ca. 1850 en daarna



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”

• Ca. 1850 – 1980  Modernisme

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



De Moderne Tijd   (Modernisme)

• Het kenmerk van de moderne tijd 
is dat wat vandaag nieuw is 
morgen achterhaald is 

• Een steeds drijvende, 
veranderende

• Kunst is een reflectie van de tijd 
waarin het wordt gemaakt



1913  Franse schrijver Charles Péguy (1873 –
1914):

•De wereld veranderde minder 
sinds de tijd van Jezus Christus 
dan in de laatste dertig jaar…. 



Tijdperk van Grote Technische  
Vooruitgang

• 1870 – 1914  Tijdperk van de grote uitvinders

• De Moderne Tijd heeft een onwankelbaar 
vertrouwen in de vooruitgang van de techniek

• De Moderne Tijd ademt een groot 
zelfvertrouwen over de Westerse Beschaving en 
Techniek (en haar superioriteit)



Thomas Edison (1847-1931)

• Uitvinder van 

• De gloeilamp  (evenals J.W. Swan)

• De fonograaf

• De filmcamera

• Verbetering van de telefoon

Portret van Thomas Edison door Abraham Archibald Anderson, 1890



Edison



• Tien jaar nadat Edison zijn 
gloeilamp had uitgevonden 
wordt deze geëxposeerd 
tijdens de 
Wereldtentoonstelling van 
Parijs (1889). De Eiffeltoren 
wordt dan verlicht door 
duizenden Edisonlampen.



Uitvindingen  (voorbeelden)

• 1882 automatisch ladende machinegeweer

• 1883 eerste synthetische vezel

• 1884 Parsons stoomturbine

• 1888 fotografisch papier

• 1888 Kodak box camera

• 1888 Dunlop opblaasbare band



Nikola Tesla

• (Smiljan, 10 juli 1856 – New York, 7 januari 1943)(

• 1888 De transformator en de 
inductiemotor (eerste elektrische auto)

• inductiebuislampen, later beter bekend als de tl-buis

• De eerste waterkrachtcentrale voor wisselstroom, die 
hij, in samenwerking met Westinghouse, ontwierp en 
bouwde bij de Niagarawatervallen. 

• Het principe van de radio, door hem gedemonstreerd 
in 1894 en later door Marconi verder uitgewerkt

• Onderzoek aan het hele spectrum aan radiogolven en 
experimenten met röntgenstraling.

• Een meertrapstransformator, de teslatransformator, 
die (tot voor kort) in iedere beeldbuis-televisie 
gebruikt werd



Uitvindingen

• 1892  Dieselmotor

• 1893  Ford automobiel

• 1892 – 1894  Cinematograaf

• 1894 Grammofoonplaat

• 1895 Röntgen 

• 1895 Radiotelegraaf door Marconi

• 1899 Aspirine



Moderne Tijd en Moderne Kunst

• In basis is de wereld van de kunst en techniek na 1940 niet meer echt 
vernieuwend.

• D.w.z.   

• Na 1940 is het slecht het voortzetten, uitbouwen, combineren en 
herhalen van datgene dat voor die tijd is ontwikkeld


