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Expressionistische
tendensen voor WO II
- I -

Fauvisme
1. Inleiding


Ontstaan
1905: het fauvisme ontstond in Parijs tijdens het Herfstsalon (Salon d' Automne). Matisse
en zijn vrienden exposeerden een aantal felgekleurde doeken die het publiek
choqueerden.



Naam
Kunstcriticus Louis Vauxcelles noemde de kunstenaars fauves of wilde dieren.



Inspiratie
De fauvisten waren geïnspireerd door Paul Gauguin. Ze gebruikten kleuren om gevoelens



Duur
Het fauvisme duurde niet lang, maar de kleurexperimenten legden de basis voor allerlei
latere stromingen binnen de kunst van de twintigste eeuw.
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Paul Gauguin: Tahitiaanse vrouwen op het strand (1891). Olieverf op doek, 69 x 91,5 cm. Parijs, Musée
d’Orsay.
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op te roepen. Kleur had dus niet langer een beschrijvende functie.



Stijlkenmerken
 kleuren:
o fel coloriet
o grote kleurvlakken
o sterke, complementaire contrasten
o onnatuurlijke kleuren
 vormen:
o vereenvoudigde vormen (gestileerd)
o donkere omtreklijnen
 ruimteweergave:
o vlak
Opmerking: de onderwerpen zijn van ondergeschikt belang. Ze dienen om kleuren
binnen bepaalde omtreklijnen op het doek vast te leggen. We staan dus eigenlijk al op de
drempel van de abstracte kunst.

Kunstenaars
 Frankrijk
Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Georges Braque
 België (Brabantse fauvisten)
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Rik Wouters, Auguste Oleffe, Ferdinand Schirren, Willem Paerels, Edgard Tytgat
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2. Henri Matisse (1869-1954)


Biografie
Matisse begon te schilderen tijdens een periode van herstel van een blindedarmontsteking. Hij werd een van de belangrijkste en meest bewonderde kunstenaars van de
twintigste eeuw.



Invloeden
 Gustave Moreau. Matisse gaf zijn rechtenstudie op en volgde les in het atelier van
Moreau in Parijs.
 De impressionisten en Cézanne. Hij maakte zich gaandeweg los van hun rustige
studies in licht. Omstreeks 1905 werd hij de leider van een groep kunstenaars die
bekend staan als ‘les fauves’, de wilde beesten, omwille van hun gebruik van
explosieve kleuren en agressief ruwe verftexturen.
 Islamitische kunst. Matisse voelde zich ook erg aangetrokken tot de vormentaal, de
patronen en de zuivere, contrasterende kleuren van de islamitische kunst, vooral na
een bezoek aan de grote islamitische expositie in München in 1910.



Kunstvormen
Matisse schilderde, beeldhouwde, graveerde, maakte muurschilderingen, ontwerpen
voor het theater en boeken.
Onderwerpen
en vooral de vrouwelijke vorm. Hij zei: 'Wat me het meest interesseert is niet het
stilleven of het landschap, maar de menselijke figuur. Het is daardoor dat ik er het beste
in slaag het bijna religieuze gevoel uit te drukken dat ik tegenover het leven heb.'
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Zijn onderwerpen waren voornamelijk huiselijke interieurs, taferelen omlijst door ramen,
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Schilderijen
Voorbeeld 1

Matisse: De gedekte tafel (1897). Olieverf op doek, 100 x 131 cm. Verzameling Stavros S. Niarchos.

 Impressionistische invloeden:
o de belangstelling voor het licht (de voorwerpen op de tafel)
o de korte penseelstreken en –toetsen om het lichtspel weer te geven
o de zuivere kleuren, die voorkomen uit de splitsing van het licht door een prisma
 Fauvistische elementen:
o de grote kleurvlakken op de achtergrond
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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o complementaire kleurcontrasten
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Voorbeeld 2

Matisse: Luxe, calme et volupté (1904/1905). Olieverf op doek, 98,3 x 118,5 cm. Parijs, Musée d’Orsay.

 De titel is afgeleid van het gedicht L'Invitation au voyage uit Les fleurs du mal van
Charles Baudelaire: Là, tout n'est qu'ordre et beauté / luxe, calme et volupté.
 Vergelijking met het pointillisme (invloed van Seurat)
o gelijkenissen :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
o verschillen :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 Compositie : dit kunstwerk heeft een evenwichtige compositie met horizontalen,
verticalen e schuine lijnen. Het is duidelijk geconstrueerd (invloed van Cézanne).
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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...........................................................................................................................
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...........................................................................................................................

Voorbeeld 3

Matisse: Luxe I (1907). Olieverf op doek, 210 x 138 cm. Parijs, Centre Pompidou.

 Iconografie: Een enorme vrouw is opgerezen uit het water. Haar gezellinnen brengen
bloemen en drogen haar voeten af.
 Grote, afgebakende kleurvlakken. De kleuren zijn zo gekozen dat er geen
dieptewerking is, maar dat voor- en achtergrond versmelten tot een vlak.

 De Russische verzamelaar Sergei Shchukin kocht op een doek dat in de Herfstsalon
Harmonie in blauw heette. Toen hij het ontving, was het veranderd in een rode
harmonie.
 Verklaring: de ruimte wordt als één vlak weergegeven.
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Matisse: De gedekte tafel (Harmonie in rood) (1908). Olieverf op doek, 180 x 200 cm. Sint-Petersburg,
Hermitage.
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Voorbeeld 4

Voorbeeld 5

Matisse: De dans (1909/10). Olieverf op doek, 260 x 391 cm. Sint-Petersburg, Hermitage.

 De dans en De muziek waren twee decoratieve werken gemaakt voor de Russische
verzamelaar Sergei Shchukin.
 1909 was het jaar waarin Diaghilev met Les Ballets Russes naar Parijs kwam. De dans
was dus een actueel onderwerp.
 Iconografie: vijf figuren dansen op een heuvel (een traditionele plek voor oude
mystieke riten en ceremoniën). Ze lijken te zweven. Hun naakte lichamen zijn
verbonden in een kring.
 Stijlkenmerken: heldere, monochrome kleurvlakken zonder schaduwen. Het kleuren
zijn zeer intens. Het heldere blauw en groen van de lucht en het gras zijn perfect in
evenwicht. De rode figuren vormen een complementair contrast met groen en een
kleur-tegen-kleur contrast met blauw. De gestileerde figuren zijn door hun

Het schilderij straalt primitieve vreugde uit.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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beweging van hun ledematen en hun draaiende lichamen zijn realistisch en levendig.
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contouren scherp afgetekend tegen de achtergrond. Er zijn geen details, maar de

Papiers decoupés

Matisse: De parkiet en de meermin (1952/1953). Gouache op papier, uitgeknipt en geplakt op papier,
gemonteerd op doek, 337x768,5 cm. Amsterdam, Stedelijk Museum.

 Papier decoupés = collages
Matisse ontwikkelde tijdens de laatste jaren van zijn leven de techniek van de papiers
decoupés (papierknipsels) om de vorm en compositie van zeer grote werken te
bepalen. Ook gebruikte hij knipsels bij het ontwerpen van tapijten en decoraties. In
feite zijn de papiers decoupés collages.
 Werkwijze
o Hij tekende zijn onderwerp op papier, op de muur van zijn kamer of soms gewoon
in de lucht om zich een beeld te vormen van het essentiële van de vorm.
o Hij nam papier dat hij van tevoren met gouache had beschilderd.
o Daarna knipte hij de vorm direct uit papier.
o De uitgeknipte vormen werden volgens zijn aanwijzingen door zijn assistenten op
de muur van zijn werkkamer geprikt. Soms duurde het maanden voor Matisse
tegelijkertijd en vrijwel elke muur in zijn huis was vol geprikt met 'groeiende'
werken.
o Tot slot werd er op doorzichtig papier een tekening gemaakt van de omtreklijnen
van de vormen. Ook de kleur en andere gegevens werden hier op aangegeven.
o Deze tekening ging met de losse vormen naar Parijs waar ze werden geplakt op
een ondergrond van linnen en papier.
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tevreden was over de compositie. Hij werkte vaak aan verschillende knipsels
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3. Rik Wouters (1882-1916)


Biografie
 Rik Wouters werd in 1882 te Mechelen geboren en stierf in 1916 te Amsterdam aan
de gevolgen van kanker. Hij was toen nog geen 34 jaar oud.
Het leven van Rik Wouters is tamelijk goed gekend, dankzij de getuigenissen van zijn
vrouw Nel.
 Rik Wouters werkte een tijdje in het houtsnijdersatelier van zijn vader, terwijl hij
stiekem les volgde aan de tekenacademie. In 1902 ging de jonge Wouters naar
Brussel om te studeren. In de hoofdstad leerde hij zijn toekomstige vrouw Nel
kennen. Rik Wouters heeft Nel zijn hele leven lang in zijn kunstwerken afgebeeld.
 Als pas getrouwd stel hadden Rik en Nel het bijzonder moeilijk om de eindjes aan
elkaar te knopen. Rik Wouters kon zijn kunstwerken bijna niet kwijt, omdat ze te
modern waren. Aan de warme kleuren van Wouters’ schilderijen kan je echter zien
dat de kunstenaar en zijn vrouw zelfs in de grootste armoede hun opgewektheid niet
verloren.
 Vanaf 1912 kenden de werken van Rik Wouters eindelijk het succes dat ze
verdienden, dankzij de hulp van het echtpaar Giroux. George en Gabriëlle Giroux
hadden een kunstgalerij in Brussel en steunden jonge, vooruitstrevende kunstenaars.
 Het geluk van Rik Wouters was van korte duur. Tijdens de oorlogsjaren werd zijn
gezondheidstoestand steeds erger. Hij moest tot tweemaal toe geopereerd worden.
In 1916 werd hij tijdens het schilderen ineens volkomen blind. Hij had toen niet lang

Schilderijen

Wouters: De strijkster (1912). Olieverf op doek, 108,5 x 124,8 cm.
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
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meer te leven.

 Het schilderij toont Nel die bezig is met strijken en even opkijkt van haar strijkgoed.
Het armtierig interieur waarin ze staat, kennen wij uit Nels getuigenissen.
 De warme, roze tinten van het schilderij stralen één en al levensvreugde uit. Rood is
een kleur die Rik Wouters zijn hele leven lang graag zal gebruiken.
 Rik Wouters laat sommige delen van het doek wit. Dit wekt van vibrerende
lichtvlekjes. De kunstenaar wil de wisselende weerkaatsingen van het licht
weergeven. Doordat Nel voor de spiegel staat, kan Rik Wouters des te meer spelen
met licht- en kleurweerkaatsingen.
 Rik Wouters is dus duidelijk schatplichtig aan de impressionisten.
o Vergelijking met de impressionisten
-

Gelijkenissen: belangstelling voor het spel van het licht en gebruik van zuivere
kleuren.

-

Verschillen: Rik Wouters is geen impressionist (geen ontelbare, kleine
penseeltoetsen). Hij maakt een krachtige synthese, geschilderd met grotere
kleurvlekken en -strepen. Hiermee sluit hij aan bij de kunst van de fauvisten.

o Vergelijking met de fauvisten
-

Gelijkenis: grote kleurvlakken.

-

Verschil: Rik Wouters is geen échte fauvist. Hij mist het geweld en de
schreeuwerige kleurcontrasten van de Franse ‘fauves’.

 Rik Wouters gebruikt zeer dunne verf. Zelfs onder de meest hevige kleuren blijft het
doek zichtbaar.
Beeldhouwwerken

Wouters: De dwaze maagd (Het zotte geweld) (1912). Brons, 195 cm.
Antwerpen, Middelheimmuseum.
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Voorbeeld 1
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 Wouters maakte dit beeld nadat hij een optreden van Isadora Duncan had gezien.
Zij raakte bekend door haar vrije dansstijl, die bij geen enkele choreografische
traditie aansloot.
 Het beeld stelt niet Isadora voor, maar de naakte Nel.
 Wouters’ beeld werd in klei geboetseerd en vervolgens in brons gegoten.
 De onregelmatige textuur zorgt voor een boeiend spel van licht en schaduw. De
kunstenaar bekwam die onregelmatigheden door de klei met zijn duimen en met
een mes te bewerken. Ook hier blijkt Wouters’ fascinatie voor het licht.
 Het beeld komt van alle kanten krachtig en dynamisch over.
Voorbeeld 2

Wouters: Huiselijke zorgen (1913)

Rodin: Balzac (1897)

 In tegenstelling tot het vorige beeld is Huiselijke zorgen statisch.
 Nel wordt niet naakt, maar gekleed afgebeeld.
 Het werk herinnert aan Balzac van Rodin. Het blokvormige lichaam zorgt ervoor
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dat al onze aandacht naar het hoofd en de armen uitgaat.

Ontstaan van het expressionisme – een
situering


Doel
Een expressionist wil intense en sombere gevoelens uitdrukken. De kunstenaar
had te kampen met een diepe ontevredenheid over de maatschappij en over het
eigen individueel bestaan. Gevoelens van angst, protest en rebellie waren
hiermee verbonden.



Kenmerk
Vervorming van de werkelijkheid omwille van de expressie.



Stroming
Het expressionisme komt tot uiting in de beeldende kunst, de literatuur, de
dans, het drama, de film en de architectuur.



Waar
Expressionisme wordt als een Duitse kunstbeweging gezien, maar komt ook voor
in werken van kunstenaars die in Frankrijk leefden (vb. Georges Rouault, Marc

Verre voorlopers
 Matthias Grünewald
 El Greco
 Rembrandt
 Goya



Directe voorlopers
 Vincent van Gogh
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Chagall, Chaïm Soutine) en in Vlaanderen (Tweede Latemse School).

 James Ensor
 Edvard Munch
Andere inspiratiebronnen
 primitieve volkskunst
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 kunst uit Afrika en Oceanië (enkel de vorm)
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Expressionisme in Duitsland voor WO I :
Die Brücke
1. Inleiding


Situering
 Dresden/Berlijn, 1905-1913
 Die Brücke (= ‘de brug’) werd in 1905 opgericht in Dresden door 4
architectuurstudenten: Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel en Karl
Schmidt-Rottluff.
Ze hadden geen vooropleiding in de schilderkunst en weigerden kunstacademie te
volgen.
Ze werkten en woonden samen, deelden modellen en materiaal, en maakten
gezamenlijke uitstappen in de natuur.
Niet lang na het ontstaan voegden ook Emil Nolde en Max Pechtstein zich bij de
groep.
 In 1911 verhuisden ze naar Berlijn, waar de omstandigheden gunstiger waren voor
een avant-gardebeweging. Je had er namelijk galerijen en kunstliefhebbers die open
stonden voor vernieuwende kunst en een gezaghebbende kunstkritiek.
De banden tussen de leden van Die Brücke werden losser, maar ze schilderden wel in
eenzelfde stijl, brachten hun zomers samen door en hielden groepstentoonstellingen.

 De groep viel uiteen nadat Kirchner in 1913 een boek had geschreven (Chronik der
Brücke) waarin hij zijn rol te sterk in de verf had gezet.


Doel
 De leden van Die Brücke wilden breken met het academisme. In hun manifest,
geschreven in 1906, spoorden zij aan om weerstand te bieden tegen de oudere
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toe in hun werk (vooral bij Kirchner).
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Met hun verhuis naar de stad nemen de gevoelens van angst, onrust en beklemming

generatie. Zij geloofden in een nieuwe generatie van creatieve artiesten en stonden
uiterst kritisch tegenover de maatschappij zoals ze toen was.
 Als autodidacten in de schilderkunst slaagden ze erin om op een originele manier met
het verleden te breken.


Naam
 De naam ‘Die Brücke’ is afkomstig van Karl Schmidt-Rottluff.
 Betekenis:
o “Eén van de doeleinden van Die Brücke is alle revolutionaire en dynamische
elementen in zich te verenigen, zoals met de naam ‘Brücke’ wordt uitgedrukt”
(brief aan Nolde)
o “Brug naar de toekomst” (manifest van 1906)



Vergelijking met fauvisme
 Gelijkenis: stilistisch vertoont de kunst van Die Brücke verwantschap met het
fauvisme.
 Verschil: de Franse fauvistische kunst is harmonieuzer en soms louter decoratief. Het
werk van de expressionisten is getekend door agressie, angst en onrust.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................



Typische kenmerken van het expressionisme



Onderwerpen
 landschap, stilleven, figuren en naakten, portretten
 later: de stad (circus, variété, de straat), enkel bij Kirchner en Heckel

17

 vervormingen (soms hoekige vormen) omwille van de expressie
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 gevoelsgeladen kleuren

2. Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)
Voorbeeld 1

Kirchner: De straat (1907). Olieverf op doek, 150 x 200,4 cm. New York, MoMa
Munch: Abend auf der Karl Johans Gate (1892). Olieverf op doek, 84,5 × 121 cm. Oslo, Munchmuseum.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Voorbeeld 2

Kirchner: Liggend blauw naakt met strohoed (1908). Olieverf op
karton, 68 x 72 cm. Privéverzameling.
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Kirchner: Zelfportret met model (1910). Olieverf op doek, 150,4 x 100 cm.
Hamburg, Kunsthalle.
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Voorbeeld 3

Voorbeeld 4
In 1911 verhuisden de leden van Die Brücke naar Berlijn, waar ze
de invloed ondergingen van Picasso en Braque.
De straatscènes onthullen dat Kirchner het leven in de grootstad
gefascineerd en nauwlettend observeerde.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
Kirchner: Vijf vrouwen op straat (1913). Olieverf op doek, 118 x 90 cm.
Keulen, Museum Ludwig

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Voorbeeld 5
In 1914 werd het oorlog en werd Kirchner soldaat.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Kirchner: Zelfportret als soldaat (1915). Olieverf op doek, 69,2 x 61 cm. Ohia,
Allen Memorial Art Museum, Oberlin College.

Voorbeeld 6
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Er gaat een dreiging uit van dit tafereel. Verklaar.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Kirchner: Soldaten onder de douche (1915). Olieverf op
doek, 140,5 x 151 cm. New York.
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................................................................................................

Voorbeeld 7
Kirchner vervulde zijn dienstplicht in Halle an der Saale, maar kon
dit leven niet aan. Hij werd in 1915 ontslagen uit de actieve
dienst. Hij moest zich laten opnemen in een sanatorium.
Door welke stijlkenmerken oogt deze toren dreigend?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Kirchner: De rode toren in Halle (1915). Olieverf op doek, 120 x 90,5 cm. Essen,
Museum Folkwang

Voorbeeld 8
Na WO I trok Kirchner naar Zwitserland. Hij begon
postkaartjes te schilderen.
De terreur van de nazi’s veroorzaakte een reeks
van acute zenuwinzinkingen. Uiteindelijk pleegde
hij zelfmoord in 1938.

E.L. Kirchner: Davos met kerk; Davos in de zomer (1925).
Olieverf op doek, 121 x 170,5 cm. Davos, Kirchner Museum

Vraag – Bestudeer de verschillende fazen in het werk van Kirchner. Welk verband is er
tussen het leven en de stijl van Kirchner?

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Aan deze relatie kun je duidelijk merken dat hij een expressionist is. Leg uit.

Expressionisme in Duitsland voor WO I :
Der blaue Reiter
1. Inleiding


Situering
 München, 1911-1914
 In 1909 werd in München de Neue Kunstlervereinigung München (NKVM)
opgericht. Het was een vereniging van jonge kunstenaars zonder vast
programma, met de bedoeling om hun krachten te bundelen. Ze stelden
samen tentoon en nodigden vooraanstaande Franse kunstenaars uit, zoals
Picasso, Braque, Van Dongen, Vlaminck, Derain, Rouault…
 Der Blaue Reiter ontstond in 1911 toen Kandinsky en Marc aan een almanak
werkten met de gelijknamige titel, die ontleend was aan een werk van
Kandinsky. Uit deze publicatie blijkt een grote openheid en veelzijdigheid. In
1914 maakte WO I een einde aan de activiteiten van Der Blaue Reiter.



Belangrijkste vertegenwoordigers
Wassily Kandinsky, Paul Klee, Franz Marc, August Macke, Alexei von Jawlensky.

Die Brücke

Der Blaue Reiter

 1905-1913

 1911-1914

 Dresden + (vanaf 1911) Berlijn

 München stond meer open voor
vreemde invloeden

 De kunstenaars waren
autodidacten:

 De kunstenaars kregen een
vorming in de schilderkunst
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Vergelijking

21



architectuurstudenten zonder
schildersopleiding
 Er was een sterke groepsgeest.

 De kunstenaars waren

De kunstenaars deelden atelier,

individualistischer. Deze groep was

verf en modellen. Ze gingen

losser.

samen op vakantie.

Ze organiseerden tentoonstellingen
(o.a. met Franse kunstenaars) en ze
gaven samen een Almanak uit.
 Ze hadden ruimere interesses:
beeldende kunsten (Europees en
niet-Europees), muziek, literatuur

2. Wassily Kandinsky (1866-1944)


Biografie
Kandinsky studeerde rechten en economie. Toen hij 30 was, werd hem een
professoraat in de rechten aangeboden, maar hij sloeg dit aanbod af om schilder
te worden en trok naar München.



Zijn eerste abstracte werk dateerde van 1910. In 1911 schreef hij Über das

Evolutie
 Kandinsky werd aanvankelijk beïnvloed door pointillisme en illustraties uit
Russische sprookjesboeken

22



Ku n st g e sc h i ed e ni s 6K SO – C .B u y l e

Geistige in der Kunst.

Kandinsky: De bruid (Russische schone in een landschap)
(1903). Tempera op karton, 41,5 cm x 28,8 cm. München,
Lenbachhaus.

 In Murnau, waar hij samenwoonde met zijn leerlinge Gabriele Münter,
werden zijn onderwerpen (landschappen en figuren) steeds verder
vereenvoudigd, in de stijl van de Duitse expressionisten en de Franse
fauvisten

Kandinsky: Murnau met regenboog (1909).
Murnau, Gabrielle Munter- und Johannes
Eichner- Stiftung

 Vernieuwing: abstracte kunst (1910)
o Kandinsky was bijna 45 jaar oud toen hij, tussen 1910 en 1913, met

schilderde, wordt beschouwd als het begin van de abstracte kunst.
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o Zijn beroemde Eerste abstracte aquarel, die hij naar eigen zeggen in 1910
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abstracte kunst begon te experimenteren.

Kandinsky: Zonder titel (Eerste abstracte aquarel)(1910/13?). Potlood, aquarel en inkt
op papier, 49,6 x 64,8 cm. Parijs, Centre Pompidou.

o Het valt te bediscussiëren of Kandinsky de uitvinder was van de abstracte
schilderkunst. Hij was wel de eerste die abstracte kunst methodisch
onderzocht.
Hij schreef Over het spirituele in de kunst. De belangrijkste maatstaf in
elke artistieke activiteit was volgens hem de ‘innerlijke noodzaak’.
o Kandinsky kwam tot de abstracte kunst
a) nadat hij op een avond thuiskwam en daar een van zijn schilderijen op
zijn kant zag staan en niet herkende. Het doek leek een werk van een
vreemde, maar hij vond het geslaagd. Hij zag enkel kleuren en vormen.
b) doordat hij een schilderij met een hooiopper van Monet zag en niet
onmiddellijk wist wat het voorstelde.
c) doordat hij synesthesie had (hij zag kleuren bij muziek).
o Kandinsky wou dat de schilderkunst, net zoals de muziek, in staat was om

Kandinsky en synesthesie
 Kandinsky had een grote belangstelling voor muziek. Hij speelde piano en
kreeg als kind ook celloles. Hij beschikte ook over een ongewoon vermogen
dat we ‘synesthesie’ noemen. (Hij had dat voor het eerst ontdekt toen hij
naar Wagners Lohengrin luisterde).
 De term `synesthesie' komt van het Griekse
- syn (samen) en
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gevoelens op te roepen, zonder verwijzing naar de werkelijkheid.

- aisthesis (waarnemen).
Bij synesthesie roept een stimulus in het ene zintuig een gewaarwording in
een ander zintuig op.
 Er zijn verschillende soorten synesthesie:
o De meest voorkomende vorm van synesthesie is kleurhoren of audition
colorée: bij muziek of (mede)klinkers kleuren ‘zien’. Synestheten ervaren
dit heel sterk (zij zien bijvoorbeeld lichtvlekken voor hun ogen). Andere
mensen ervaren alleen een innerlijk kleurgevoel.
o Er zijn ook andere vormen van synesthesie, bijvoorbeeld het voelen van
texturen bij het proeven van gerechten.
o Synesthesie komt, in algemene vorm, ook in onze taal voor, in begrippen
zoals ‘harde klanken’ (combinatie van tactiele en auditieve
gewaarwordingen), ‘klankkleur’, ‘schreeuwerige kleurencombinaties’,
‘warme kleuren’, ‘zoete melodieën’.
 Kandinsky gebruikte vaak muzikale termen in zijn geschriften of als titels van
zijn werken.
Bovendien streefde hij in zijn podiumkunst naar een totaalkunstwerk.
 Kandinsky, Hartmann en Sacharoff
o Kandinsky voerde een experiment uit met de Russische componist Thomas
von Hartmann en de danser Alexander Sacharoff, die eerst van plan was
om schilderkunst te studeren, maar uiteindelijk koos voor de
uitdrukkingsdans en al zijn schilderijen vernietigde.
“De musicus koos uit een serie aquarellen er één uit die hem in muzikaal

danste hij erop en raadde dan welke aquarel hij had gedanst.” (Kandinsky)
o Kandinsky en Hartmann leerden elkaar kennen in 1908 in München.
Samen werkten ze aan Bühnenkompositionen, vb. Der gelbe Klang
(muziek: Hartmann, danser: Sacharoff, 1912).
 Kandinsky en Schönberg
o Kandinsky woonde begin 1911 een concert bij met de eerste atonale
muziekwerken van Arnold Schönberg. Het concert begon met het Tweede

25

hij deze aquarel. Daarna kwam de danser erbij, werd de muziek gespeeld,
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opzicht het duidelijkst voorkwam. In afwezigheid van de danser speelde

Strijkkwartet met stem, op.10. Ook de Drie Pianostukken, op.11 werden
gespeeld. Schönbergs theorie over harmonie was afgedrukt in het
programma van de avond.
Onder het publiek waren Franz Marc, Alexei von Jawlensky, Marianne
Werefkin, Gabriele Münter.
Kandinsky schreef een brief aan Schönberg. Dit was het begin van een
vriendschap die meer dan 10 jaar zou duren. De beïnvloeding was
wederzijds (Schönberg schilderde ook en maakte het Drama mit musik
‘Die Glückliche Hand’ (1910-1913).
o Impressie = spontane omzetting van een uiterlijke indruk

Kandinsky: Impressie III (Concert)
(1911). Olieverf op doek, 77,5 x
100 cm. München, Lenbachhaus.

-

onmiddellijk na het concert geschilderd

-

ongecompliceerde compositie

-

toehoorders en vleugelpiano

-

Kandinsky wou aanvankelijk de witte zuil laten doorlopen, maar

-

Volgens zijn definitie is geel een kleur die naar alle kanten uitstroomt,
en dus ook op de toeschouwer afkomt.

26

gekomen. Nu is de spanning groter.
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daardoor zou de dominantie van een kleurvlak in gedrang zijn

3. Franz Marc (1880-1916)


Onderwerpen
Franz Marc wou geen mensen afbeelden, wel dieren. Bij mensen vind je het
‘pure’, het ‘ware’ niet.
Toch vervangt het dier de mens in zijn schilderijen. Het dier wordt afgebeeld in
een mediterende houding in de natuur.
Het landschap is geen doel op zich. Het is de leefruimte voor de dieren.
Het wezen van de kunst
Franz Marc werkt niet naturalistisch. Hij wil doordringen tot ‘het wezen van de
kunst’. Hoe?
 Door de vormen te vereenvoudigen. Geen lijntje kan worden weggenomen, of
de orde wordt verbroken. Er is geen willekeur.
 Door zijn kleurentheorie. Ook daar is er geen willekeur.
o Volgens hem zijn de kenmerken van de primaire kleuren
-

blauw = mannelijk, hard, verstandelijk

-

geel = vrouwelijk, zacht, zinnelijk

-

rood = materie, grof, zwaar (wordt bestreden door de beide andere
kleuren.

o De secundaire kleuren zijn niet alleen een menging van de primaire
kleuren, maar ook van hun karakter.
-

oranje = rood + geel (heeft de kracht van een heks, zinnelijke macht 

Marc: De kleine blauwe paarden (1911). Olieverf op doek, 61 x 101 cm. Hamburg,
privéverzameling.
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heeft blauw nodig)
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Marc: Het schaap (1913-1914). Olieverf op doek, 54,5 x 77 cm. Rotterdam, Boijmans Von
Beuningen

4. Paul Klee (1879-1940)


Paul Klee was een onderzoeker en is eigenlijk niet te plaatsen in een bepaalde
artistieke stijl.



Samen met Franz Marc maakte hij in 1914 een reis naar Tunesië. Hij speelde met
de verschillende nuances van kleur.

Klee: Ad parnassum (1932). Olieverf op doek, 126 x 100 cm. Bern, Kunstmuseum.

Ku n st g e sc h i ed e ni s 6K SO – C .B u y l e

Hij werd later, net als Kandinsky, docent aan het Bauhaus.
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Expressionisme in Oostenrijk voor WO I
1. Egon Schiele (1890-1918)
Invloed van Gustav Klimt
 Egon Schiele komt uit het milieu van de Wiener Secession.

Gustave Klimt

Egon Schiele

Vb. 1: Zonnebloemen

Vb. 1: Zonnebloem
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 Schiele vertaalde de erotiek van Klimt in een agressievere en tragischere beeldtaal.
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Vb. 2: Judith II (detail), 1909. Olieverf op doek.



Vb. 2: Staand meisje met geruite doek, 1910.
Aquarel en houtskool op karton.

Genres
Schiele tekende en schilderde naakten, religieuze werken, landschappen en
stadsgezichten. Deze laatste hadden een heel eigen perspectief en een raadselachtige,

Biografie
Het oeuvre van Schiele bleef echter onvoltooid. Hij stierf op 28 oktober 1918 aan de
Spaanse griep, die zijn zwangere vrouw en ook Klimt heeft geveld.
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melancholische sfeer.

Voorbeeld

Schiele: Zelfportret met aarden pot (1911). Olieverf op hout, 27,5 x 34 cm. Wenen, Historisches Museum
der Stadt Wien.

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................
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Voorbeeld

Schiele: De familie (1918). Olieverf op doek (152,2 x 162,5 cm). Wenen, Österreichische Galerie

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2. Oskar Kokoschka (1886-1980)


Biografie


Hij groeide op in het milieu van Klimt en de Wiener Secession en dankte zijn eerste
successen aan de architect Adolf Loos .



Portretten

Kokoschka: Adolf Loos (1909). Olieverf op doek, 91 x 74
cm. Berlijn, Schloss Charlottenburg.

Techniek: ........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Kokoschka’s portretten zijn als röntgenopnamen van de ziel en het karakter van de
poseur. Zijn modellen weigerden zich vaak in het portret te herkennen.
 Auguste Forel was een beroemde Zwitserse
1910 een portret maakte.


De geportretteerde en zijn familie wilden het
portret niet kopen. "Het schilderij was in 20
minuten gereed, maar wat een schilderij! Drie
maanden hechtenis zouden niet hebben
volstaan voor deze inbreuk op mijn goede naam

Kokoschka: Portret van de Weense
psychiater August Forel (1909/10).
Olieverf op doek, 70 x 58 cm. Mannheim, 
Kunsthalle.

en reputatie."
Twee jaar later kreeg Forel een beroerte die hem
aan een zijde zou verlammen.
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natuurwetenschapper van wie Kokoschka in
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Kokoschka werd door de nazi’s als ontaard beschouwd.



Kokoschka en Alma Mahler

De bruid van de wind, 1914. Olieverf op doek,
181 x 221 cm. Öffentliche Kunstsammlung
Basel, Kunstmuseum.


In 1920 liet Kokoschka een levensgrote pop vervaardigen. Hij nam deze ‘levensgezel’
overal mee, zelfs naar het theater. Hij nam zelfs een dienstmeisje aan voor de pop. Het
was een extravagante uitdrukking van een wanhoop die werd veroorzaakt door
ongelukkige liefdes (Alma Mahler) en eenzaamheid.



Het schilderij heet Die Windsbraut, Duitse term voor ‘wervelstorm’.



De slapende vrouw vertoont de trekken van Alma Mahler vertoont. Haar lichaam ligt half
terzijde, half over het lichaam van de slapeloze man heen. Zijn ingevallen ogen staren
naar de leegte; zijn huid ligt als perkament over zijn schedel. Het tafereel is
sprookjesachtig en speelt zich af in een tijdloze, onbepaalde ruimte.



Het schilderij heeft wervelende vormen en zwiepende verfstreken

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................

Expressionisme in het interbellum: Nieuwe
Zakelijkheid
1. Inleiding


Situering
Duitsland tijdens het interbellum (= periode tussen WO I en WO II)



Term en kenmerken
 Neue Sachlichkeit was de titel van een tentoonstelling uit 1925. De term verwees
naar het sociaal realisme van de werken.
Vergelijking met het expressionisme
 Er zijn minder vervormingen en dissonante kleuren. De afbeeldingen van de Nieuwe
Zakelijkheid zijn herkenbaarder en realistischer.
 Toch waren de afgebeelde mensen gekenmerkt door een zekere mismaaktheid. Het
expressionisme bleef dus onderhuids voelbaar.

Boodschap
 De Duitse kunstenaars wilden corruptie en misstanden in de naoorlogse
maatschappij aan de kaak stellen. Ze waren links georiënteerd in een samenleving die
steeds meer verrechtste (opkomst van het nazisme).



De kunstenaars van de Nieuwe Zakelijkheid waren dus niet geliefd bij de nazi’s. Ze
werden door Goebbels in 1937 op de zwarte lijst gezet, toen in München de
tentoonstelling Entartete Kunst (‘Ontaarde kunst’) werd voorbereid. Kunst van joden,
expressionisten en dergelijke was ontaard en werd vergeleken met geesteszieken.
Kunstenaars verloren hun werk. Hun schilderijen belandden op de brandstapel.
Enkel de officiële Duitse (propaganda)kunst was toegestaan. Die was neoclassicistisch
en verheerlijkte de idealen van het nazisme.
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 Hun houding was cynisch. Hun stijl sociaal realistisch.
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München 1937:
Tentoonstelling ‘Ontaarde kunst’ (nazi’s)



De belangrijkste vertegenwoordigers van de Nieuwe Zakelijkheid waren
Otto Dix, George Grosz, Max Beckmann
2. Otto Dix (1891-1969)
Otto Dix nam dienst als vrijwilliger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij wou verslaggever
zijn: “Ik heb de oorlog nauwgezet bestudeerd. De oorlog moet realistisch weergegeven

Dix: Doden voor de stellingen van Tahure (1924). Blad 10 uit de map ‘De oorlog’. Ets.
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worden, zodat de mensen begrijpen wat oorlog is.”
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Na WO I blijft oorlog en dood voor hem een belangrijk thema.

Dix: De Luciferverkoper (1920). Olieverf op doek, 141 × 166 cm. Stuttgart, Staatsgalerie.

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................

3. Max Beckmann (1884-1950)


Beckmann werd voor WO I de Duitse Delacroix genoemd. Hij had succes met
historieschilderingen die de Bijbel en rampen als thema hadden.



Tijdens WO I werkte hij als vrijwilliger in een Belgisch hospitaal om zelf ooggetuige te
kunnen zijn van rampen.
In 1915 stortte hij in. Nadien veranderde zijn stijl en zijn thematiek. Hij schilderde de
onmacht in een gewelddadige wereld.

Beckmann: De nacht (1918/19). Olieverf op doek, 133 x 154 cm. Düsseldorf, Kunstsammlung NordrheinWestfalen.

 Iconografie: 3 mannen zijn een zolderkamer binnengedrongen en martelen een
gezin. De man wordt opgehangen en zijn arm wordt gebroken. Zijn voetzool is
verbrand. Een half ontklede vrouw is aan haar geboeide handen aan een raam
vastgemaakt. Een beul heeft een jong meisje vastgegrepen. De beul in het midden
onduidelijk. Zij doet nergens aan mee.
 Situering: Dit werk is geschilderd in de chaotische maanden tussen augustus 1918 en
maar 1919. Bij het uitbreken van de novemberrevolutie van 1918 was er chaos,
geweld en politieke moord. Het volk leed honger. In maart 1919 werd een algemene
staking door de regering op bloedige wijze beëindigd.
 Stijlkenmerken: .........................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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lijkt een deftig burgermannetje. De rol van de vrouw op de achtergrond is
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4. George Grosz (1893-1959)


Grosz was zodanig politiek geëngageerd dat hij in het openbaar slogans tegen de oorlog
riep. Hij werd veroordeeld en mocht na 1933 Duitsland niet meer binnen. Hij verengelste
zijn voornaam van Georg naar George.

Grosz: De steunpilaren van de maatschappij (1926). Olieverf op doek, 200 x 108 cm. Berlijn, Nationalgalerie.

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Vlaanderen: De Tweede Latemse School
1. Constant Permeke (1886-1952)

Permeke, De verloofden (1923). Olieverf op doek, 151 x 130 cm. Brussel,
KMSKB.

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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Servaes: Christus aan het kruis (uit: De kruisweg van
Luithagen) (1919). Houtskool.
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2. Albert Servaes (1883-1966)

Expressionisme in de film
1. Geen zuiver expressionisme


Kan men het eigenlijk wel hebben over de expressionistische film? Er zijn namelijk niet
genoeg films uitgebracht om het als een stroming te typeren.

Voorbeeld 1
Das Kabinett des Dr. Caligari van Robert Wiene (1919) ademt een expressionistische
sfeer, zowel wat betreft:
 de architectuur en het decor waartegen een verhaal van misdaad en waanzin zich
afspeelt
 het acteren dat nadrukkelijk theatraal is

Ku n st g e sc h i ed e ni s 6K SO – C .B u y l e

 de overdreven make-up.
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Voorbeeld 2
Het verhaal van Nosferatu (Eine Symfonie des Grauens) van Friedrich Wilhelm Murnau
(1922) vertoont romantische elementen, die terugkomen in Nosferatu, Prinz der Nacht
van Werner Herzog (1978), waarin het draait om met de trieste eenzaamheid van de
vampier en de heldin die zich opoffert voor de liefde.

Voorbeeld 3
 In Metropolis van Fritz Lang (1926) is het decor hier en daar expressionistisch.
Een duidelijk voorbeeld zijn de pilaren in de ondergrondse stad die lijken op
stalactietvormen in het Grosses Schauspielhaus van Poelzig.
 Maar er zijn ook andere invloeden.
o De robot die de hoofdrol speelt, herinnert aan het Bauhaus door zijn gelijkenis
met de tekeningen voor balletten van Oskar Schlemmer.
o Wanneer de valse Maria aan het publiek wordt voorgesteld, zien we invloeden
Deze versmelting van invloeden zwakken de expressionistische kenmerken af.
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van de art deco.
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Een overdreven manier van acteren (expressieve gebaren, pathetische
gelaatsuitdrukkingen…)



De decors zijn een vervorming van de werkelijkheid



De mens is een gespleten persoonlijkheid, dualiteit tussen uiterlijk en innerlijk



Een sinister schaduwspel
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2. Kenmerken van de expressionistische film

Expressionistische architectuur
1. Kenmerken


De meest in het oog springende voorbeelden van expressionistische architectuur stammen uit het Duitsland van rond de jaren 1920.
Expressionistische gebouwen krijgen een theatraal karakter door dramatische
structuren, uitsnijdingen en accenten op de elementen met de belangrijkste functie. De
gebouwen worden daardoor monumentaal.
2. Hans Poelzig (1869-1936)
Een duidelijk voorbeeld was de binnenkant van het
Grosses Schauspielhaus (Groot theater) in Berlijn,
ontworpen door Hans Poelzig in 1919, in een soort
omgekeerde gotische stijl met naar beneden wijzende
pinakels die de plechtige sfeer versterken.

3. Erich Mendelssohn (1887-1953)

indrukwekkend door de robuuste uitvoering, is de
Einsteinturm van Erich Mendelsohn, gebouwd in BerlijnNeubabelsberg in 1924.
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Van een simpeler monumentaliteit, maar niettemin enorm
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Functie: observatorium, om de
zon te observeren en om
experimenten te doen om de
relativiteitstheorie van Einstein
te bewijzen.



Opdracht:
 betonnen toren
 15 m hoog
 koepel van 1,5 tot 2 m
doorsnede
 dubbelwandig, met een
soort schoorsteen waarin
een buis loopt, die met
behulp van een spiegel een
beeld van de zon loodrecht
naar een onderaards
laboratorium zou brengen.



Materiaal:
 Bedoeld als betonnen toren

een bepleistering.
Waarom geen beton?


Waarom geen beton?
 Volgens de vrouw van Mendelsohn omdat staal en beton schaars waren vlak voor
WO I
 Volgens Mendelsohn zelf omdat voor de bekisting scheepsbouwers zouden nodig
zijn.

44

een bakstenen toren met
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 Maar het werd uiteindelijk

Welke kenmerken van het expressionisme vallen je op?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Kubisme en futurisme
- II -

Kubisme
1. Prekubisme (1907-1909)


Pablo Picasso werkt samen met Georges Braque



Invloeden:
 Iberische beelden
.................................................................................................................................
 Afrikaanse maskers
.................................................................................................................................
 Cézanne
.................................................................................................................................

Braque : Huizen en boom (Huizen op l’Estaque)
(1908). Olieverf op doek, 40,5 x 32,5 cm. Rijsel, Lille
Métropole Musée d'art moderne, d'art
contemporain et d'art brut
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Voorbeeld 1
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Voorbeeld 2 – Picasso: Les Demoiselles d'Avignon (1907). Olieverf op doek, 143,9 x 233,7
cm. New York, MoMa.

 Iconografie:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 Voorstudies:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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................................................................................................................................
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................................................................................................................................
................................................................................................................................
 Techniek:
................................................................................................................................
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 Stijlkenmerken:
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 Inspiratiebronnen:

2. Analytisch kubisme (1909-1911)


Picasso: "Ik schilder niet wat ik zie, maar wat ik weet" (dit is het tegendeel van wat de
impressionisten wilden)



Kenmerken
 Voorwerpen worden vanuit verschillende gezichtshoeken en vanop verschillende
afstanden bekeken.
 Dit levert een hoop snippers, een handvol scheven op die als het ware over het doek
worden uitgestrooid. Deze ‘scherven’ worden ‘facetten’ genoemd.
 Monochroom



Voorbeelden (Picasso)

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Picasso: De viool (1911/12). Olieverf op doek.
Otterlo, Kröller-Müller Museum.

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Picasso: Stilleven met rieten
stoel (1911/12). Olieverf,
zeildoek en touw op doek,
37 x 27 cm. Parijs, Picasso
Museum.
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Picasso: Portret van Ambroise Vollard (1910).
Olieverf op doek, 92 x 65 cm. Moskou, Pushkin
Museum.

3. Synthetisch kubisme (1912-1917)


Picasso stelt grote, schetsmatige vormen samen aan de hand van vlakken



Technieken:
 collage (van het Franse 'coller', kleven): verknipte of uitgescheurde stukken papier of
textiel worden op een paneel of op een schilderij gekleefd.
 assemblage (van het Franse 'assembler', samenvoegen): allerlei voorwerpen worden
samengebracht tot een geheel
Voorbeelden (Picasso)

Picasso: Gitaar (1912/13). Blik (naar origineel van karton, touw,
ijzerdraad en olieverf). New York, MoMa.
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Picasso: Gitaar (1913). Houtskool, potlood, Oost-Indische inkt
en collage, 66,3 x 49,5 cm. New York, MoMa.
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2. Pablo Picasso (1881-1973)
1. Kindertijd en jeugdjaren


Pablo Ruiz Picasso wordt geboren in 1881



Zijn vader is schilder en tekenleraar. In 1894 meent zijn vader dat de 14-jarige Pablo zo
begaafd is, dat hij hem zijn penseel en palet geeft en zelf nooit meer wil schilderen.



Picasso gaat naar Barcelona en vertoeft in het gezelschap van andere kunstenaars in het
cabaretcafé 'Els Quatre Gats' (De vier katten). In 1900 trekt hij naar Parijs. Hij ondergaat
de invloed van Toulouse-Lautrec en Van Gogh.



Vanaf 1901 signeert de jonge kunstenaar alleen nog met 'Picasso', de naam van zijn
moeder.

Aanleiding: zelfmoord van zijn vriend Casagemas



Kleur: nachtelijk blauw-groen



Thema's: armoede, ouderdom, eenzaamheid

Picasso: De dood van Casagemas (1901). Olieverf op hout, 27 x 35 cm. Parijs, Musée Picasso.
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2. Blauwe periode (1901-1904)

3. Roze periode (1905-1906)


Kleur: roze



Thema's: circus, clowns



Invloeden: Iberische beeldhouwkunst (omstreeks 1906) door de blok- en cilindervormige
lichamen, maskerachtige gezichten

Picasso: De kunstenmakersfamilie (1905). Olieverf op doek, 212,8 x 229,6 cm. Washington, National Gallery of Art.

4. Kubisme (1907-1917)


a) Prekubisme (1907-1909)

o Iberische beelden
o Afrikaanse maskers
o Cézanne


b) Analytisch kubisme (1909-1911)
 Uitspraak: "Ik schilder niet wat is zie, maar wat ik weet" (dit is het tegendeel van wat
de impressionisten wilden)
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 Samenwerking met Braque

 Picasso werkt als een soort chirurg die de werkelijkheid ontleedt. Hij versnippert wat hij
ziet. Voorwerpen worden vanuit verschillende gezichtshoeken en vanop verschillende
afstanden bekeken. Dit levert een hoop snippers, een handvol scheven op die als het
ware over het doek worden uitgestrooid.
 Monochroom


c) Synthetisch kubisme (1912-1917)
 Picasso stelt grote, schetsmatige vormen samen aan de hand van vlakken
 Technieken:
o collage (van het Franse 'coller', kleven): verknipte of uitgescheurde stukken
papier of textiel worden op een paneel of op een schilderij gekleefd.
o assemblage (van het Franse 'assembler', samenvoegen): allerlei voorwerpen
worden samengebracht tot een geheel
5. Neoclassicisme (jaren twintig)



Invloeden:
 Grieks-Romeinse Oudheid
 Ingres



Kenmerken:
 orde, rust
 heldere, eenvoudige vormen
 sobere monumentaliteit

Picasso: Portret van Olga in een leunstoel (1918). Olieverf op doek,
130 x 88,8 cm. Parijs, Musée Picasso.

Ku n st g e sc h i ed e ni s 6K SO – C .B u y l e

Picasso wordt een succesvol schilder
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6. Surrealisme (jaren dertig)


Picasso ondergaat de invloed van de surrealisten en wordt door deze Parijse
kunstenaarsgroep als hun artistieke pleegvader beschouwd.



Hij identificeert zich met de minotaurus, een mythologisch wezen dat half mens, half stier
is. De minotaurus wordt het symbool van de aan de rand staande, tussen overgave aan zijn
driftleven en sociale aangepastheid heen en weer slingerende kunstenaar.

Picasso: ets uit de Vollard Suite (1930-1937)

Voorbeeld: Guernica (deze Baskische stad werd tijdens de Spaanse burgeroorlog op 27
april 1937 gebombardeerd door Duitse vliegtuigen).
 Picasso probeert gestalte te geven aan angst, lijden en dood.
 Kleuren: donker, somber
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7. De oorlogsjaren (1937-1945)

Picasso: Guernica, 1937. Olieverf op doek, 349 × 776 cm. Madrid, Reina Sofía.

 Guernica is een schilderij van Picasso uit 1937, genoemd naar de plaats Guernica in
Spaans Baskenland (Baskisch: Gernika).
 Aanleiding voor het schilderij is het bombardement van Guernica door de fascisten
onder leiding van Francisco Franco, om de weerstand van de Republikeinen te
breken.
 Enorme afmetingen: 3,49 m hoog en 7,76 m breed.
 De Guernica hing in het paviljoen van Spanje op de Expo van 1937 in Parijs.
......................................................................................................................................
. .....................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................

8. Het late werk (1946-1973)

 Assemblages
 Picasso is zeer rijk, maar maakt assemblages met wegwerpmateriaal. Hij zoekt dit
materiaal in vuilnisbakken en op het stort.
 Aanvankelijk stelt hij voorwerpen samen met het materiaal dat hij toevallig vindt. Later
gaat hij op zoek naar materiaal in functie van wat hij wil maken.

P.Picasso: Stierenkop (1943). Brons (naar assemblage
van fietszadel en stuur, Parijs, Musée Picasso), 33,5 x
43,5 x 19 cm.

Variaties op bekende schilderijen
 Voorbeelden:
o Delacroix: Vrouwen in Algiers
o Velasquez: Las Meninas
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o Manet: Le déjeuner sur l'herbe

Picasso: Le déjeuner sur l’herbe (naar Manet)
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Geit (1950, brons 1952). Brons (naar origineel uit
gips, voedermand, bloempotten, metaal, hout,
karton), 117,7 x 143,1 x 71,4 cm. New
York, MoMa

Futurisme
1. Leestekst (uit het FUTURISTISCH MANIFEST van Marinetti, 1909)
1. Wij willen de liefde voor het gevaar verheerlijken, de houding van wilskracht en
stoutmoedigheid.
2. De voornaamste elementen van onze poëzie zijn moed, durf en revolte.
3. De literatuur heeft tot hiertoe alleen een stilstand van het denken, de extase en de
loomheid geëerd, wij willen de lof zingen van de agressieve beweging, de koortsachtige
slapeloosheid, de vastberaden stap, de gevaarlijke sprong, de oorvijg en de vuistslag.
4. Wij verklaren dat de pracht van de wereld zich heeft verrijkt met een nieuwe
schoonheid: de schoonheid van de snelheid. Een racewagen (...) is mooier dan 'De Nike
van Samothrace'.
7. Buiten de strijd is er geen schoonheid. Geen meesterwerk zonder agressief karakter. De
poëzie moet een heftige aanval zijn tegen de onbekende krachten, opdat ze zouden
buigen voor de mens.
8. Wij zijn op de meest extreme hoogtepunten van alle eeuwen! Wat baat het achterom te
kijken (...)
Tijd en ruimte zijn gisteren reeds gestorven. Wij leven reeds in het absolute, omdat we
de eeuwige, overal aanwezige snelheid wisten te scheppen.
9. Wij willen de oorlog -de enige hygiëne van de wereld- verheerlijken, het militarisme, het

10. Wij willen musea en bibliotheken met de grond gelijk maken, het moralisme, het
feminisme" en alle opportunistische en utilitaire lafheden bestrijden.
11. Wij zullen de menigten loven die door de arbeid, door het plezier of door de revolte in
beweging zijn; de veelkleurige en polyfone branding van de revoluties in de moderne
steden; de nachtelijke trillingen van de opslagplaatsen en de fabrieken onder het felle
licht van elektrische manen; de rokende gulzige stations die slangen opslokten; de
fabrieken die aan de wolken opgehangen zijn door de draden van hun rook (...) en de
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het misprijzen van de vrouw.
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patriottisme, het vernietigend gebaar der anarchisten, de mooie ideeën die doden, en

glijdende vlucht van vliegtuigen met schroeven van wapperende vlaggen en het
applaudisseren van een enthousiaste menigte.

2. Inleiding


Vertegenwoordigers
 Filippo Tommaso Marinetti (dichter, theoreticus)
 Umberto Boccioni
 Giacomo Balla
 Carlo Carrà



Ontstaan
 Een groep Italiaanse kunstenaars o.l.v. de schrijver F.T.Marinetti publiceerde in 1909
een Futuristisch Manifest in de Franse krant Le Figaro.
Doel
 De futuristen wilden dynamiek, snelheid en lawaai weergeven.
 Ze verheerlijkten:
a) de oorlog, als “enige hygiëne van de wereld”
b) de snelheid en technologie (“een raceauto (…) is mooier dan de Nike van
Samothrace”)
 Ze wilden vernietigen: bibliotheken, musea en universiteiten, in naam van de
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toekomst.
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3. Schilderkunst
Umberto Boccioni (1882-1916)
Voorbeeld 1
 Beweging door:
................................................................................................
. ................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Boccioni: Oproer in de galerij (1910). Olieverf op doek, 76 x 64 cm. Milaan, Pinacoteca di Brera.

Voorbeeld 2

 Vergelijking met analytisch kubisme:

. ................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Boccioni: Het geluid van de straat dringt het huis binnen (1911). Olieverf op doek, 100 x 106,5cm. Hanover,
Sprengel Museum.

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Ku n st g e sc h i ed e ni s 6K SO – C .B u y l e

................................................................................................
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.Voorbeeld 3

 Iconografie en stijlkenmerken:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Boccioni: Gemoedstoestanden II – Het afscheid (1911). Olieverf op doek, 71,2 x 94,2 cm. New York, MoMa.

Giacomo Balla (1871-1958)
Voorbeeld 1

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
Balla: Dynamiek van een hond aan een leiband (1912). Olieverf op doek, 90,8 x 110 cm. Buffalo (N.Y.),
Albright-Knox Art Gallery.

Voorbeeld 2
................................................................................................
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................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Balla: Snelheid van een automo (1913). Tempera, aquarel en inkt op doek, 70 x 100 cm.
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Carlo Carrà (1881-1966)
Voorbeeld
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Carrà: Interventionistische demonstratie (Patriottische viering) (1914). Tempera en collage op karton, 38,5
x 30 cm. Venetië, Peggy Guggenheim Collection

Inspiratiebronnen
De futuristische schilders ondergingen invloeden


uit de schilderkunst:
o aanvankelijk van het pointillisme
o

-

gelijkenis met het analytisch: facetten

-

verschil met het analytisch kubisme: meer kleur + dynamiek

uit de fotografie:
o

bewegingsfotografie van Eadweard Muybridge en Etienne-Jules Marey (zie foto).
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na 1911 van het analytisch kubisme
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4. Beeldhouwkunst


Umberto Boccioni (1882-1916)
Voorbeeld 1

Boccioni: Dynamiek van een renpaard + huizen, 1915. Gouache, olieverf, papier collage, hout, karton,
koper en ijzer met laagje tin of zink, 112,9 × 115 cm. Venetië, Peggy Guggenheim Collection.

Boccioni: Ontwikkeling van een fles in de ruimte
(1913). Brons, 38,1 cm.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

64

Boccioni: Unieke vormen in de continuïteit van de
ruimte (1913). Brons, 115 x 90 cm.
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Voorbeelden 2+3

5. Architectuur


Inleiding
 Het futurisme kwam eerst tot uiting in de schilderkunst, de literatuur en de
beeldhouwkunst en sloeg pas daarna over naar de architectuur.
 De futuristen verwierpen, net als in de andere kunsttakken, ook in hun
architectonische en stedenbouwkundige plannen het verleden en geloofden sterk in
de vooruitgang.
Antonio Sant’Elia (1888-1916)
 Algemeen
o Antonio Sant'Elia is de belangrijkste futuristische architect.
o In zijn manifest over de futuristische architectuur (juli 1914) nam hij duidelijke
standpunten in tegen alle "plechtige, theatrale en decoratieve" bouwwerken.
o In plaats daarvan wilde Sant'Elia "de futuristische stad ontwerpen en bouwen. Die
moet op een grote, lawaaiige werf lijken en overal snel, beweeglijk en dynamisch
zijn: het futuristische huis moet op een reusachtige machine lijken."
o Slechts twee jaar nadat Antonio Sant'Elia zijn revolutionaire architectonische
visioenen in Milaan had gepubliceerd, sneuvelde hij in WO I, zonder de kans te
hebben gehad ze te realiseren. Toch kon men in Italië door zijn tekeningen na de
oorlog het verleden makkelijker loslaten en aanknopen bij de heersende
stromingen, vooral de Russische avant-garde.
o Sant’Elia onderzoekt wat hij kan bereiken met beton en staal. Dit leidt tot een
groot aantal tekeningen met bouwelementen, zoals:
-

de grote trap (beklemtoont monumentaliteit)

-

de steunberen (creëren ritme)
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 Bouwelementen
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 Elektriciteitscentrales
o Sant’Elia was ervan overtuigd dat elektriciteit een belangrijke rol zou spelen in de
moderne stad. Daardoor ontwierp hij een aantal elektriciteitscentrales.

 Fabrieken
o Fabrieken hebben grote hangars en opslagplaatsen nodig.
Antonio Sant’Elia liet zich allicht beïnvloeden door de grote hangars van de
luchthavens.
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 Theater

 Città Nuova
o Zijn ontwerpen voor een Città Nuova (nieuwe stad) zijn visioenen voor een
moderne, technologische wereld. Hij was zijn tijd ver vooruit.
wolkenkrabbers met terrassen

-

glazen buitenliften (om meer ruimte te verkrijgen binnenin het gebouw)

-

ongelijkvloerse wegen voor auto's

-

treinen en vliegtuigen (40 jaar voor het vliegtuig commercieel wordt gebruikt)

-

telegraaflijnen (hij voorzag dat telecommunicatie belangrijk zou worden)
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o In zijn tekeningen zie je
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Dadaïsme en surrealisme
- III -

Dadaïsme
1. Situering


Wanneer
Tijdens en vlak na WO I.



Doel
 Dada was geen stijl en had geen programma. Het was een reeks individuele,
anarchistische acties als reactie tegen de massaslachting van de gemechaniseerde
oorlogsvoering. Het reageerde tegen een kritiekloos geloof in de vooruitgang. Dada
vierde de triomf van het absurde.
 Dada wilde de burgerij choqueren door te reageren tegen haar kunst. Volgens de
dadaïsten hadden de burgerlijke idealen (vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid)
geleid tot de massaslachting van WO I.
 Dada schiep antikunst, dada wilde niets (nihilisme).



Naam
De naam ‘dada’ zou in Zürich ontdekt zijn door Hugo Ball en Richard Huelsenbeck. Ze
vonden het woord ‘dada’ per toeval in een Frans-Duits woordenboek. Het woord kon

Centra
 Tijdens WO I: Zürich (Cabaret Voltaire) en New York
 Na WO I: Keulen, Berlijn, Hannover, Parijs
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zowel ‘hobbelpaard’ en ‘Hottentot’ betekenen.

2. Zürich


Cabaret Voltaire
 Zwitserland was tijdens de oorlog neutraal. Daardoor kwamen er jonge kunstenaars
terecht die op de vlucht waren voor de oorlog. Ze begonnen zich al gauw te vervelen.
 De officiële geboortedatum van dada was 5 december 1916, toen het Cabaret
Voltaire in Zürich zijn deuren opende.
 Men las er simultaangedichten voor: iedereen las door elkaar en er werd herrie
gemaakt. Ook toevalsgedichten waren populair en het klankgedicht, waarin
uitsluitend niet bestaande woorden werden gebruikt. Het (burgerlijk) publiek was
gechoqueerd.

Belangrijkste beeldende kunstenaar: Hans Arp
 collages en houtreliëf
 organische en geometrische vormen
 gecontroleerd toeval: bv. snippers papier op de grond gooien om hun plaats in een
collage te bepalen.
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Zürich, Cabaret Voltaire. Hugo Ball in kubistisch kostuum door Marcel Janco (1916).

Arp: Collage, gerangschikt volgens de wetten van
Arp: Configuratie (Navel, hemd en hoofd)
het toeval (1916/17). Collage met papier, 48.5 x 34.6 cm. (1927/28). Beschilderd houtreliëf, 145,5 x 115,5
cm. Basel, Kunstmuseum.

3. Berlijn (1918-1920)


In Berlijn was dada politiek geëngageerd. De kunstenaars hekelden Kerk en staat.

Berlijn, Eerste internationale dadabeurs (1920).

Belangrijkste kunstenaars: Raoul Hausmann en John Heartfield. Zij maakten
Ku n st g e sc h i ed e ni s 6K SO – C .B u y l e

fotomontages

John Heartfield

71



4. Keulen (1919-1920)


Kunstenaars: Max Ernst, Hans Arp.



Max Ernst  dadamax (later sluit hij aan bij de surrealisten)
5. Hannover (tot 1937)



Kunstenaar: Kurt Schwitters



Hij werkte met afval



Hij noemde zijn kunst Merz
 Merz = een deel van Privat- und Commerzbank, dat hij haalde uit een advertentie en
in een collage verwerkte. Het woord is dus een toevallige vondst, net als ‘dada’.
 Kunstwerken: Merzbild en Merzbau. Tussen 1920 en 1936 vulde hij zijn huis in
Hannover verdieping na verdieping met willekeurige overblijfsels uit het dagelijkse
leven, aangevuld met spaanhout, pleister en olieverf. Deze Merzbau moest hij op zijn
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Schwitters: Merzbild 25A (Het sterrenbeeld) (1920). Assemblage, collage, olieverf op karton, 105 x 79
cm. Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein Westfalen.
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vlucht voor de nazi’s achterlaten en werd tijdens een luchtaanval vernietigd.

Schwitters: Merzbau (1923-1936). Veranderbare constructie in zijn huis in Hanover (verdwenen) aan
de hand van objets trouvés (archieffoto, 1930).

6. New York
Marcel Duchamp (1987-1968)
 Hij maakte aanvankelijk impressionistische en kubo-futuristische schilderijen.
 Hij maakte al vanaf het begin deel uit van het dadaïsme, doordat hij in 1913-1914
een fietswiel en een flessenrek tot kunstwerken verhief. Daardoor is hij de vader van
de ‘readymade’ of ‘objet trouvé’.
 Sommige werken hebben een dubbele betekenis, zoals een reproductie van de Mona

Duchamp, Nu descendant un escalier, nr.2 (1912).
Olieverf op doek, 147 cm × 89,2 cm. Philadelphia,
Museum of Art.

Duchamp: Fontein (1917) (fotograaf:
Alfred Stieglitz)
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Lisa die hij beschilderde met een baard en snor (LHOOQ, 1919).
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Man Ray (1890-1976)
 Man Ray is als schilder begonnen onder invloed van het kubisme en de collagetechniek.
 Om te kunnen leven is hij in 1915 als fotograaf gaan werken. Technieken:
o Rayografie (fotogram): een zwart-witbeeld dat zonder tussenkomst van de
camera gemaakt wordt door voorwerpen op gevoelig fotopapier te plaatsen en ze
te belichten.
o solarisatie: een solarisatie-effect krijg je als je in de doka het licht even aan en
weer uit doet.

Ray: Champs délicieux nr.8 (1922). Rayografie.

Ray : Lee Miller (1929). Solarisatie.

Man Ray: Het raadsel van Isidore Ducasse (1920/1971). Naaimachine, wol, touw, karton, 45,5 x 60 x 24
cm. Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen.
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 Ook hij maakte readymades
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7. Parijs


Gegroepeerd rond André Breton, die in 1924 het Surrealistisch Manifest zou
publiceren.



In Parijs werden de dadaïsten geconfronteerd met het feit dat hun kunst nu hoorde
bij de ‘echte’ kunst, die zij zo hadden veracht. Dada choqueerde de burgerij niet meer
en kon dan ook niet langer blijven bestaan. Uit het dadaïsme ontstond in Parijs het
surrealisme.
Kunstenaar: Francis Picabia.
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Picabia: Liefdesparade (1917). Olieverf op karton, 96,5 x 73,7 cm. Privéverzameling.
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Pittura metafisica


Vertegenwoordigers
 Giorgio de Chirico
 Carlo Carrà
 Giorgio Morandi

de Chirico: Het liefdeslied (1914).
Olieverf op doek, 73 x 59,1 cm.
New York, MoMa.



Morandi: Stilleven (1946). Olieverf op doek,
37,5 x 45,7 cm. Londen, Tate.

Pittura metafisica
 ‘metafysische schilderkunst’
 vol melancholie, eenzaamheid en angst
Inspiratiebronnen
o duidelijke omtreklijnen
o correct berekende, maar onrealistische perspectieven
 Arnold Böcklin, Max Klinger
 Vroegmoderne Italiaanse schilderkunst
 Klassiek-Italiaanse onderwerpen
 Stadspleinen in Ferrara
o melancholische stad (vergane glorie)
 Pleinen in Turijn en Florence
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 Vroegrenaissance in Italië: Ucello, Masaccio en Piero della Francesca
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Iconografie
 Verlaten pleinen zonder mensen
 Monotone arcaden
 Locomotief of bus aan de horizon (de vader van De Chirico was spoorwegingenieur)
 Manichini: kleermakerspoppen van leer en hout
 Reële voorwerpen (zoals stukken Grieks-Romeinse beeldhouwkunst, rubberen
handschoenen, gipsmodellen, fruit, groenten, koekjes, wiskundige instrumenten)
worden in een nieuwe, onverwachte context geplaatst.
 de sfeer is verontrustend
Stijlkenmerken
 Diepteweergave: overdreven perspectief met nabije vluchtpunten en verkorte lijnen
 Kleur: vooral groen, oker en grijs
 Licht: verborgen lichtbronnen die lange schaduwen werpen
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 Vorm: scherpe omtreklijn
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Surrealisme
1. Inleiding


Wat is surrealisme?
 André Breton, de leider van de surrealisten, omschrijft het surrealisme als volgt: "Ik
geloof dat een oplossing zal gevonden worden voor de tegenstrijdigheden tussen
droom en werkelijkheid in een soort absolute werkelijkheid, een surrealiteit" (uit het
Surrealistisch Manifest van 1924).
 Breton, die psychiater was, was van mening dat geestelijke afwijkingen een verrijking
waren voor de fantasie. Volgens hem konden geesteszieken kunstenaars inspireren en
op nieuwe ideeën brengen.



Enkele vertegenwoordigers
 België: René Magritte, Paul Delvaux
 Spanje: Salvador Dalí, Juan Miró
 Duitsland: Max Ernst
 Italië: Giorgio de Chirico (voorloper)

Tendensen binnen het surrealisme
Voor een surrealistische kunstenaar is het belangrijk dat hij zijn verbeelding, zijn
op twee manieren:
 ofwel gebruikt de kunstenaar beelden die op zichzelf heel realistisch geschilderd
worden, maar die op een onlogische manier met elkaar gecombineerd worden. Het
lijkt dan alsof de beelden elkaar op een mysterieuze wijze oproepen, via allerlei
geheimzinnige associaties, net als in een droom.
 ofwel probeert de kunstenaar zo weinig mogelijk bewust te controleren wat hij doet.
Met andere woorden, hij gaat min of meer automatisch te werk. Op die manier
ontstaat een geabstraheerd of abstract schilderij.
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"onbewuste" (om het met een freudiaanse term uit te drukken) de vrije loop laat. Dat kan
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Enkele technieken binnen de "automatische" richting
 automatisch tekenen / automatisch schrijven: deze techniek bestaat erin dat de
kunstenaar zonder nadenken en zonder te pauzeren begint te tekenen of schrijven,
soms uren aan een stuk.
 frottage: de kunstenaar legt een vel papier op een ruw oppervlak en wrijft met een
zacht potlood over het blad. In de grillige vormen probeert hij figuren te herkennen,
die hij dan gaat accentueren. (Die techniek is ook mogelijk met olieverf.)
 "cadavre exquis" (tekening / zin): dit surrealistisch spelletje moet met een aantal
deelnemers worden gespeeld. Iedereen zet een stukje van een zin of tekening op een
blad papier, plooit het blad en geeft het door aan een andere speler.
Man Ray, Yves Tanguy, Joan Miró en Max Morise: Cadavre exquis (1928).
Potlood, Chinese inkt en kleurpotlood op papier, 36 x 23 cm. Chicago, The Art
Institute.

André Masson (1925): Automatische tekening 06.
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Ernst: An Eye on Surrealism.
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2. Werkwijze van Miró (1893-1983)
Voorbeeld – Miró, Hollands interieur I (1928). Olieverf op doek, 92 x 73 cm. New York,
MoMa.
Hendrick Martensz Sorgh: De fluitspeler (1661). Olieverf op
hout, 51,5 x 38,5 cm. Amsterdam, Rijksmuseum.

 De kunstenaar vertrekt van een bestaand schilderij uit de 17de eeuw (De luitspeler,
door Hendrick Rokus).
 Surrealistische techniek: Mirò herleidt alle onderdelen van het bestaande kunstwerk
tot grillige figuurtjes. Zo verkrijgt hij een geabstraheerde versie van het oorspronkelijke
kunstwerk.
 Opdracht: zoek zoveel mogelijk verbanden tussen beide kunstwerken.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................
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3. Werkwijze van Dalí (1904-1989)
Voorbeeld – Dalí: De metamorfose van Narcissus (1937). Olieverf op doek. Londen, Tate
Modern.
 De titel verwijst naar een Griekse mythe. De nimf Nemesis was verliefd op de
beeldschone Narcissus. Toen Narcissus de nimf afwees, was ze zo woedend dat zij de
arme jongeling betoverde. Voortaan zou hij alleen nog maar verliefd kunnen zijn op
zijn spiegelbeeld. Die betovering werd hem fataal: om bij zijn geliefde spiegelbeeld te
kunnen zijn, sprong hij in een beek en verdronk. Uit medelijden veranderden de
goden hem in een bloem, die "Narcis" werd genoemd.
 Surrealistisch techniek: het verband tussen Narcissus bij de beek en Narcissus als
bloem berust op wat Dalí de paranoïsch-kritische methode noemt. Paranoia is een
geestesziekte. De zieke heeft waanvoorstellingen: hij ziet verbanden tussen
verschillende dingen, die eigenlijk helemaal geen verband hebben met elkaar. Dalí past
die verbanden bewust (dus kritisch) toe. Hij zegt zelf: "Het enige verschil tussen Dalí en
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een gek is, dat Dalí niet gek is."
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Voorbeeld – Dalí, Slavenmarkt met de verdwijnende buste van Voltaire (1940). Olieverf op
doek, 46,3 x 65,5 cm. Cleveland, Salvador Dali Museum

Jean-Antoine Houdon, Buste
van Voltaire (1781). Marmer,
51 cm hoog (sokkel
inbegrepen). Londen, V&A.

4. Surrealistische film : Un chien andalou


Luis Buñuel maakte samen met Salvador Dalí in 1929 de surrealistische film Un chien
andalou.
Ze wilden een film maken die een aaneenschakeling was van beelden die ze de nacht
voordien hadden gedroomd. Buñuel had gedroomd over een wolk die de maan
doormidden sneed, zoals een scheermes door een oog snijdt. Dalí had gedroomd over
mieren op een hand.

Er is in deze film geen plot zoals in andere films. De scènes en hun opeenvolging

Salvador Dalí werkte daarna nog mee aan andere films.
 In 1945 verscheen Alfred Hitchcock's Spellbound, waarvoor Dalí de droomscène had
ontworpen.
 In 1946 werkte Dalí met Walt Disney samen aan een korte animatiefilm die Destino
zou heten. Het project werd destijds niet afgewerkt, maar in 2003 werkte de studio
het alsnog af. Het is terug te vinden als bonusfilmpje op de DVD van Disney's
Fantasia.
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berusten op de Freudiaanse vrije associatie.
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Abstracte kunst
- IV -

84

Ku n st g e sc h i ed e ni s 6K SO – C .B u y l e

Oefening

De Stijl
1. Inleiding


Vertegenwoordigers
 Piet Mondriaan
 Theo van Doesburg
 Bart van der Leck
 Gerrit Rietveld (architect en meubelontwerper)
 J.J.P.Oud (architect)
 Vilmos Huszár (Hongaar)
 Georges Vantongerloo (Belg)



Ontstaan
In 1917 richtten Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Bart van der Leck samen het
tijdschrift De Stijl op. Ze waren van plan om in dat tijdschrift hun ideeën en opvattingen
over kunst te uiten. Rietveld trad in 1919 toe tot deze groep.



Kenmerken
Kenmerkend voor hun kunst was dat vormen en kleuren teruggebracht werden tot hun
basis. Daarom beperkten zij zich tot

Versiering beschouwden ze als een uiting van geestelijke armoede.


Context
 WO I
De Stijl ontstond in 1917, op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog.
De belangrijkste aspecten van hun kunst waren vrede, harmonie en discipline. Hun
kunstwerken waren statisch.
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 primaire kleuren (rood, geel en blauw) en niet-kleuren (zwart, wit, grijs)
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 rechte lijnen (horizontalen en verticalen) en rechte hoeken

Het lijken ontwerpen voor een betere toekomst.
 Nederland
Het burgerlijke Nederland, het land van het calvinisme en van de Beeldenstorm,
bleek een perfecte voedingsbodem voor de ascetische kunst van De Stijl.
 Socialisme
De houding van deze kunstenaars was socialistisch. Ze droomden van een collectieve
kunst voor iedereen. Maar ze namen niet actief deel aan een klassenstrijd.

2. Piet Mondriaan (1872-1944)
Van figuratief naar abstract

Mondriaan: Boom I (1908/10).
Mondriaan: Avond: De rode boom
(1908). Olieverf op doek, 70 x 99 cm.
Den Haag, Gemeentemuseum.

Bloeiende appelboom, 1912

Mondriaan: De grijze boom (1911).
Olieverf op doek, 79,7 x 109,1 cm. Den
Haag, Gemeentemuseum.
Mondriaan: Bloeiende appelboom
(1912). Olieverf op doek, 78 x 106 cm.
Den Haag, Gemeentemuseum.

Mondriaan: Compositie in ovaal (1914). Olieverf op doek, 113 x 84,5 cm.
Den Haag, Gemeentemuseum.
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De grijze boom, 1912
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Voorbeeld – Compositie nr.II. Compositie met blauw en rood (1929). Rotterdam, Museum
Boijmans Van Beuningen.

Voorbeeld (laat werk) – Broadway Boogie-Woogie (1942/1943). Olieverf op doek, 127
x 127 cm. New York, MoMa.
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3. Gerrit Rietveld (1888-1964)
Voorbeeld – Het Rietveld-Schröderhuis (Utrecht)



Ligging
Utrecht, Prins Hendriklaan 50a.



Architect

Situering
 Ontworpen in 1924
 Hoogtepunt van de architectuur van De Stijl
 Gerestaureerd in 1987 (in de oorspronkelijke staat hersteld)



De opdracht
Truus Schröder-Schräder wou na de dood van haar man met haar drie kinderen (tussen 6
en 12 jaar) in een kleiner huis wonen. Haar eisen waren:
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Gerrit Rietveld (1888-1964), in samenwerking met Truus Schröder-Schräder.

 een goedkoop en klein huis
 functioneel en gerieflijk
 een flexibel ruimtegebruik
 contact met de buitenwereld
Beschrijving
 Ligging
De Prins Hendriklaan lag aan de rand van de stad. Perceel nummer 50a was het
laatste bebouwbare perceel in de straat. Daarom kon de ingang opzij worden
gesitueerd.De andere huizen in de straat waren traditionele rijhuizen met een
hellend dak. De muur van het belendende huis mocht niet gemeenschappelijk
worden gebruikt.
 Gevel
o kleur
-

muren: wit en vier grijze tinten

-

horizontale en verticale accenten: rood, geel, wit, zwart, grijs

o ramen en deuren
-

voordeur aan zijkant

-

de ramen en de deuren (behalve de voordeur) gaan open naar buiten (reden:
optimaal gebruik van de kleine binnenruimte)

-

hoekraam bovenverdieping: de hoek verdwijnt wanneer men het raam opent

-

contrasten: groot/klein, open/gesloten, horizontaal/verticaal

-

vlakken overlappen elkaar gedeeltelijk

 Benedenverdieping
De benedenverdieping bestaat uit:
o een hal (1)
o een ontvangstkamer (3)
o een werkkamer + atelier (5 + 6)
o een woonkeuken (2) en kamer voor de dienstbode (4)
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o vormgeving
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Er is veel contact met de buitenwereld: elke kamer heeft een wand die vrijwel
volledig van glas is en een buitendeur. Toen de kinderen het huis uit waren, werd de
benedenverdieping verhuurd aan drie verschillende mensen.
De benedenverdieping is ook uiterst gerieflijk. Zo ligt bijvoorbeeld de woonkeuken
naast de kamer van de dienstbode.
Bovendien is het ruimtegebruik erg flexibel. Voorbeelden hiervan zijn de opklapbare
tafels de zitslaapkamer enz.
 Bovenverdieping
De bovenverdieping is erg flexibel opgevat. De enige vaste elementen zijn de wc, het
bad en het trappenhuis, dat kan worden afgesloten met glazen platen.
De vertrekken hebben een tijdelijk karakter door het gebruik van verschuifbare
wanden (onderaan: rails, bovenaan: T-profielen). Deze schuifwanden maken het
mogelijk de ruimte van de bovenverdieping in vier afzonderlijke kamers in te delen.
Zo ontstaan er verschillende mogelijkheden: gesloten, open, halfopen.
Functie:
o gesloten: een woonkamer en slaapkamers voor de kinderen, elk voorzien van een
bedbank, een wastafel en kookgelegenheid.
o open: grote ruimte voor bezoekers of het hele gezin.
De kleur van de vloer (zwart, grijs, wit, rood) stemt overeen met de flexibele indeling
van de bovenverdieping.
 Woon-eethoek
o raampartij met een 'verdwijnende hoek'
o schuine plank naast de tafel voor het huiswerk van de kinderen

industriële gebouwen aantreft)
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o sommige meubels zijn opklapbaar

90

o gastenkamer waar mevrouw Schröder koffie of thee serveerde
 Dak
In 1935 liet Truus Schröder-Schräder een rustige kamer op het dak bouwen waar ze
zich kon terugtrekken wanneer al te veel bezoekers het huis wilden bezichtigen. In
1958 werd deze kamer verwijderd, omdat ze niet erg praktisch was.
 Bijzonderheden
o de verwarming bestaat uit parallelle, horizontale buizen(zoals men ook in

 Bouwmateriaal
Het Schröderhuis wordt beschouwd als het eerste voorbeeld van het internationale
modernisme, maar het is niet opgetrokken in beton. Het werd gebouwd met
traditionele materialen, zoals hout, baksteen en pleisterkalk.


Meubilair
 Niet alles werd opnieuw ontworpen:
o Truus Schröder nam meubels uit het oude huis mee (vb. de babyvleugel, het bad,
het bureau)
o Reeds bestaande ontwerpen van Rietveld kregen eveneens een plaats in
het huis (vb. Berlijnse stoelen, militaire tafel met stoelen en krukjes)
 Daarnaast waren er ook meubels die tegelijk met het huis werden ontworpen,
meestal vast of op maat gemaakt meubilair, zoals kasten (vb. kasten met ingebouwde
wasgelegenheid, een stapelkast die uit een aantal losse kisten bestaat (het geheel
lijkt wel een constructivistisch beeldhouwwerk), bedden, servieskasten)
Werkwijze
Rietveld was in de eerste plaats een meubelmaker. Hij volgde avondopleidingen
architectuur.
Werkwijze (Brian Housden):
"Op een tafel naast Rietvelds bed, maar ook op andere tafeltjes, bijvoorbeeld naast de
stoel waar hij zat of de plek waar hij at, overal lag netjes geordend een stapeltje papier
en karton, een potje lijm, een schaar en een doosje krijtjes. Waar Rietveld ook was, om
hand maar uit te steken of er lag een stukje karton, dat hij omtoverde tot een miniatuurmeubel, tot een deel van een huis of zelfs tot een heel gebouw. De meeste architecten
werken met een schetsboek, waarin zij studies maken van gebouwen waarin zij
geïnteresseerd zijn. Deze informatie wordt dan nadien deel van hun eigen ‘nieuwe’
ontwerpen. In dat opzicht was Rietveld uniek binnen zijn generatie van Europese
architecten, omdat hij rechtstreeks, op basis van zijn voorstellingsvermogen, in drie
dimensies op schaal vorm gaf."
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het even onder welke omstandigheden (behalve wanneer hij een bad nam), hoefde hij zijn
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Conclusie
Het Rietveld-Schöderhuis is vrij uniek in de geschiedenis van de moderne bouwkunst
omwille van
 de gesloten architectonische eenheid tussen binnen- en buitenhuis;
 het vertalen van de principes van een radicale avant-garde in een praktische en
economische vormgeving.

Grondplan benedenverdieping
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Grondplan bovenverdieping
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Bovenverdieping gesloten/open

De Russische avant-garde
Net zoals de leden van De Stijl, streefden de Russische suprematisten en constructivisten
naar een betere wereld. Ook zij droomden van een universele kunst voor iedereen, wars van
alle individualisme en subjectiviteit.
1. Rayonisme


Vertegenwoordigers
 Mikhail Larionov
 Natalia Gontsjarova (zijn vrouw)



Wanneer
In 1913 verscheen het rayonistisch manifest. In dat jaar stelden Larionov en Gontsjarova
rayonistische werken tentoon die ze sinds 1911 hadden ontwikkeld.



Naam
‘Rayonisme’ komt van het Franse woord ‘rayonner’ (=uitstralen)


Invloeden

 analytisch kubisme

som van de stralen schilderen die worden gereflecteerd vanuit het object.”
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Volgens hem beeldden rayonistische schilderijen geen objecten af, maar de kruising

94

 futurisme
 orfisme


Kenmerk
 Kleurstralen die onafhankelijk van het thema in autonome composities zijn
gerangschikt. Soms abstract (Larionov), soms deels figuratief (Gontsjarova)
 Citaat (Larionov): “Als we letterlijk willen schilderen wat we zien, dan moeten we de

van stralen die vanuit de objecten worden weerspiegeld. Hij wou een ‘vierde
dimensie’ creëren.


Voorbeeld

Larionov: Rood en blauw rayonisme, 1912/13. Olieverf op doek, 52,5 x 78,5 cm. Oefa, Baschkirski Muzei.

2. Suprematisme : Kazimir Malevich (1878-1935)


Historisch belang
Malevich was de grondlegger van het suprematisme. Hij bracht grote vernieuwingen in



Invloeden in het werk van Malevich
 Franse kunstenaars (Nabis, Vuillard, Bonnard)
 fauvisme
 kubisme
 Russische volkskunst
 Kenmerken: heldere kleuren, geometrisch geabstraheerde vormen
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naar de abstracte kunst.
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de kunst en zette, onafhankelijk van andere kunstenaars, als één van de eersten de stap



Naam
Afkomstig van het woord ‘suprematie’ (=overheersing).
Het suprematisme streeft naar de suprematie van kleur en vorm (de basismiddelen van
de kunst), over de uitbeelding van de zichtbare werkelijkheid.



Voorbeeld – Zwart vierkant op een witte achtergrond (1913)
 Gemaakt in 1913 en op zijn laatst in 1915 aan het publiek getoond
 Pure schilderkunst, zonder verwijzing naar de zichtbare wereld
 Onafhankelijk van andere schilders die de stap zetten naar de abstracte kunst
 Dit schilderij balanceert op de rand van het niets (Malevich overtreft dit nog met zijn
wit-op-wit schilderijen)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................



Voorbeeld – Wit vierkant op een witte achtergrond (1917/18). Olieverf op doek, 79,4 x 7

Voorbeeld – Architecton ‘Gota’ (ca.1927)

 Malevich ontwierp ook gebruiksvoorwerpen en
toneelkostuums.
 Hij maakte gipsen architectuurmodellen (architectons), die
invloed uitoefenden op architecten, zoals F.L.Wright.
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9,4 cm. New York, MoMa.

3. Constructivisme : Vladimir Tatlin (1885-1953)


Beeldhouwkunst : assemblages
 Abstract (zonder verwijzing naar de zichtbare werkelijkheid)
 Het kunstwerk is een op zichzelf staande structuur, een perfecte eenheid.
 Materialen: metaal, hout, gips, board, asfalt, stopverf, touw, glas.
 Techniek: Tatlin onderzocht en combineerde de materialen in overeenstemming met
hun natuurlijke eigenschappen. Daarom boog hij metaalplaat, kneedde hij gips,
spande hij touwen, brak hij glas…
(Tatlin was oorspronkelijk zeeman. Dit merk je aan de manier waarop hij hout, teer,
knopen en bouten behandelde.)
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Tatlin: Tegenreliëf (1914/1915). Metaal, hout en
ijzerdraad, 118 x 71 cm. Sint-Petersburg, Russisch
Staatsmuseum.

Architectuur
 Voorbeeld – Monument voor de Derde Internationale (1921)
o Tatlins meest opmerkelijke werkstuk was zijn voorstel
van het Monument van de Derde Internationale. Het was
een open, spiraalvormige, metalen toren.
o De meer dan 400 meter hoge spiraal moest de opmars
van de mensheid symboliseren. Het was een expressieve
en abstracte vervorming van de contouren van de
Eiffeltoren.
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 Tatlin sloot zich na 1917 aan bij de Oktoberrevolutie. Hij stemde zijn kunst erop af.
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o De toren zou drie draaiende ruimten van glas bevatten (een kubus, piramide en
cilinder) met daarin de kantoren van de regering (de Communistische
Internationale). Zij zouden met verschillende snelheden draaien - per jaar, maand
en dag - waarschijnlijk om de vergaderingen van de diverse organen bij te
houden.
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o Tatlins project werd nooit verwerkelijkt. Wel was er een model op grote schaal.

Het Bauhaus
1. Inleiding


Wanneer
1919-1933. Het Bauhaus werd in 1919 opgericht in Weimar door de architect Walter
Gropius. De school moest twee keer verhuizen ten gevolge van de politieke druk van
de nazi’s en werd in 1933 definitief gesloten. De sluiting was niet alleen het gevolg
van de politieke druk, maar ook van interne ruzies.



Waar
 1919-1925: Weimar
 1925-1932: Dessau
 1932-1933: Berlijn



Doel
 kunst opnieuw een maatschappelijke functie geven. Geen l’art pour l’art meer, maar
de ‘band met de samenleving’ herstellen.
 de beeldende kunsten (schilder- en beeldhouwkunst), ambachten en het industriële
ontwerp moesten opnieuw integrale bestanddelen worden van de architectuur
 het goed functionerende gebouw (om het leven van mensen eenvoudiger en

constructivisme en De Stijl.


Invloeden
 de middeleeuwse bouwgilden (de kathedralenbouwers).
 de Deutsche Werkbund
 het constructivisme
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(zonder klassen). Dit ideaal is vergelijkbaar met het streven van het Russische
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gelukkiger maken) moest het brandpunt worden van een nieuwe, betere wereld

 De Stijl.


Onderwijs
 geen klassen, maar werkplaatsen
 geen professoren, maar ‘meesters van de vorm’ (ambachtslieden)
 geen hiërarchie van de kunsten, maar gelijkwaardigheid van vrije kunsten,
toegepaste kunst en industrieel ontwerp. Er was dezelfde basisopleiding voor kunst
en ambachten.
 Belangstelling voor de machine en de massaproductie

2. Beeldende kunsten


Paul Klee (1879-1940)
 Paul Klee gaf les in glasschilderen en weven
 Hij schreef tijdens zijn Bauhaus-jaren het Pedagogische schetsboek, een bijzonder
belangrijk theoretisch handboek over de moderne kunst



Wassily Kandinsky (1866-1944)
 Kandinsky gaf les in analytisch tekenen
 Hij schreef een methodisch handboek over compositie: Punt en lijn tot vlak.
 Hijzelf evolueerde in die periode naar een poëtische geometrische stijl.

 Itten verzorgde tot 1922 een verplichte voorbereidende cursus (Vorkurs). Hij bood
een reeks oefeningen aan waarmee hij wilde bevorderen dat de student zichzelf
ontdekte door zich van zijn bestaande intellectuele en emotionele remmingen te
ontdoen. Zo begon hij zijn lessen steeds met ademhalingsoefeningen.


László Moholy-Nagy (1895-1946)
 Moholy-Nagy werd in 1923 aangesteld om de Vorkurs te leiden. Hij liet de studenten
experimenteren met materialen.
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Johannes Itten (1888-1967)
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 Zelf creëerde hij verbluffende lichtshows met ronddraaiende voorwerpen die
speelden met licht- en schaduweffecten.
 Later zette hij de stap naar de abstracte film.

Moholy-Nagy: Licht-Ruimte Modulator (1922/30, replica 1970). Metaal,
hout, glas, elektromotor 201,7 x 78,8 x 69,7 cm incl. houten ombouw.
Eindhoven, Van Abbe Museum.



Lyonel Feininger (1871-1956)



Josef Albers (1988-1976)
 In zijn lessen dwong hij de studenten om helder en inventief te denken. Hij haalde de
wilde ideeën van de kunstenaar uit de jonge studenten.

Oskar Fischinger (1900-1967)
 Fischinger was eveneens een pionier in de abstracte film. Hij werkte later mee aan
Fantasia van Disney.
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 Reeks: Hommage aan het vierkant

Oskar Schlemmer (1888-1943)
 Schlemmer leidde de werkplaats muurschilderkunst en later ook die van de
beeldhouwkunst. In1923 kreeg hij de leiding over het Bauhaustheater.
 Bekend is ook zijn abstracte Triadisch Ballet (1922), waarin hij elke vorm van
sentiment probeerde te vermijden. De dansers traden op met sterk geabstraheerde
kostuums en maskers.

o Kostuums : Schlemmer maakte gebruik van nieuwe materialen, die toen alleen in
de industrie en wetenschap werden gebruikt. Voorbeelden van deze materialen
zijn: lichtgewicht aluminium, rubber, celluloid, buigbaar en onbreekbaar glas
betekent. In het Triadisch Ballet speelt het getal drie een belangrijke rol:
-
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o Getal drie : ‘Triadisch’ is afkomstig van ‘trias’, wat drieklank, groep van drie
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3. Architectuur aan het Bauhaus

Voorbeeld – Het Haus am Horn (1923)
 In 1923 organiseerde het Bauhaus de eerste grote expositie, waarop het centrale
object een experimenteel huis was. Dit Haus am Horn was een van de eerste
prototypen van een huis dat kon worden gemaakt van in massa geproduceerde
onderdelen.
 Ontwerp: het huis was ontworpen door Georg Muche (schilder). Voor de inrichting
waren verschillende leden van het Bauhaus verantwoordelijk.
 De eenvoudige constructie bestond uit een vierkant skelet van staal en beton met
een centrale woonkamer met lichtkap, omringd door andere kamers. Iedere kamer
was gebouwd voor een speciaal doel (= functionalisme).
 De keuken van Marcel Breuer (1902-1981) was vooruitstrevend, met een doorlopend
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werkblad en kasten eronder en erboven.
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 Opdracht:
a) vergelijk de relatie tussen de woning en de bewoner/gebruiker bij het Rietveldhuis
in Utrecht en het Haus am Horn in Weimar
b) Welke kenmerken van de latere Bauhaus architectuur zijn al terug te vinden in dit
huis?
c) Het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen wordt door het Bauhaus gezien als een
taak van de kunstenaar. Zoek een afbeelding van een meubelstuk, een lamp en een
tapijt, ontworpen door Bauhaus kunstenaars en passend in dit huis.


Walter Gropius (1883-1969)(zie hoofdstuk over modernisme)
 Architect en eerste directeur van het Bauhaus
 Hij ontwierp het Bauhaus in Dessau.
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969): (zie hoofdstuk over modernisme)
 Laatste (en derde) directeur van het Bauhaus van 1930 tot de sluiting van het
instituut in 1933.
 Het jaar voor hij die functie kreeg, ontwierp hij het Barcelonapaviljoen en de
Barcelonastoel.
 Later vestigde hij zich in Amerika. Op die manier kwam de erfenis van het Bauhaus
terecht in de VS (Chicago). In 1938 werd Mies hoogleraar architectuur in Chicago,
waar hij gebouwen ontwierp voor het Illinois Instititute of Technology. Tot zijn latere
gebouwen behoren ook twee appartementsgebouwen aan de Lake Shore Drive in

Mies van der Rohe: Seagram Building (Chicago, 1958).
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Chicago en de Seagram Building in New York.
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Modernisme en art deco
- V -

Opkomst en neergang van het modernisme
1. Modernisme: inleiding


In de jaren twintig ontstond het modernisme.



Ornamenten moesten wijken voor een architectuur die gericht was op eenvoud en
functionaliteit.



Praktische oplossingen werden tot het uiterste doorgevoerd.
2. Meesters van het modernisme
Adolf Loos (1870-1933)
 Pionier van het modernisme
 Auteur van Ornament und Verbrechen (1908). Hij maakte een onderscheid tussen
kunst en architectuur en wou geen vermenging van de twee disciplines. Architectuur
moest louter functioneel zijn.
 Sobere, haast anonieme façades; vrijheid bij de indeling van de woonruimte.

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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 Voorbeeld: Huis voor Lily en Hugo Steiner (straatzijde en tuinzijde), Wenen, 1910.
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Le Corbusier(Charles-Édouard Jeanneret, 1887-1965): Villa Savoye in Poissy (1929-1931)

 Le Corbusier past in dit gebouw vijf principes toe, die hij in 1926 had geformuleerd.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Walter Gropius (1883-1969): Bauhaus in Dessau (1926)
 Het gebouw van het Bauhaus berust op het tegenover elkaar plaatsen van L-vormige
lichamen, die onderling in verbinding staan. Zo ontstaan er rechthoeken van
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verschillende lengtes en hoogtes.
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Frank Lloyd Wright (1867-1959): Falling Water in Pennsylvania (1936-1939)

 Dit huis werd gebouwd op een waterval, de favoriete picknickplek van de eigenaars.
 Het bestaat uit rechthoekige terrassen.
 De steen van het gebouw wedijvert met de rotsen waarop het staat.
De verticale elementen komen overeen met de omringende bomen.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969): Duits paviljoen op wereldtentoonstelling in

 Het devies van Ludwig Mies van der Rohe was ‘less is more’.
 De buitenmuren van het Duitse paviljoen zijn oppervlakken van glas.
 Glasoppervlakken komen ook voor in het Tugendhat Haus in Brno, waar ze door een
druk op een knop konden worden neergelaten.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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Barcelona (1929)
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Richard Neutra (1892-1970): Lovell-huis in Los Angeles (1927-1929)

 Dit huis werd gebouwd in amper 40 uur.
 Het is een geprefabriceerd bouwwerk met vensters in stalen kozijnen, geïntegreerd
in een stalen skelet.

3. De neergang van het modernisme


In de jaren veertig en vijftig kwam er een reactie tegen de strenge geometrische
uitgangspunten van het modernisme.
Dit zien we zelfs bij grootmeesters van het modernisme als Frank Lloyd Wright, Le
Corbusier en Alvar Aalto.

Frank Lloyd Wright (1867-1959): Solomon R. Guggenheim Museum in New York (1943-

......................................................................................................................................
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1959)

......................................................................................................................................
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Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret, 1887-1965): Notre-Dame-Du-Haut in
Ronchamps (1940-1956)

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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Jørn Utzon (1918-2008): Opera in Sydney (1959-1975)
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ART DECO
1. Situering


Naam
De naam 'art deco' is afgeleid van de tentoonstelling Arts Décoratifs et Industriels die in
1925 in Parijs werd gehouden.



Wanneer
 Art deco is de stijl die direct volgt op de art nouveau. De kiem voor deze nieuwe stijl
werd gelegd rond de eeuwwisseling.
 Het hoogtepunt van de art deco valt in het interbellum, de periode tussen de eerste
en tweede wereldoorlog (jaren twintig en dertig). De stijl weerspiegelt de dolle jaren
twintig.



Waar
Art deco is een internationale stijl.



Voor wie
 Aanvankelijk was art deco bestemd voor rijkelui.
 Later werd art deco onder invloed van de massaproductie goedkoper, waardoor deze

Welke kunsttakken
Je vindt art deco in alle kunsttakken: architectuur, meubels, interieur, grafiek, juwelen,
mode, glas, keramiek, tafelgerei, metaalwerk, ...
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stijl bij alle lagen van de bevolking succes kende.

2. Motieven – stijlkenmerken – materialen


Motieven
 Bloemen, vooral de roos. De bloemen worden altijd ingeperkt.
 Geometrische motieven, zoals het vierkant, de ruit en de driehoek. Deze motieven
komen vaak voor in friesvorm.
 Dieren, vooral snelle dieren (vogels, luipaard).
 De ongenaakbare vrouw.
 Het baardmanmotief.
 Stralenbundels
 Fonteinen
 Trappiramide, gestileerde slangen

 gestileerd
 geometrisch
 lineair (rechte lijnen, zigzaglijnen, licht gebogen lijnen, zoals een gespannen boog).
Dus géén kronkelende zweepslaglijnen, zoals in de art nouveau!
 gestroomlijnde vormen
 de motieven zijn ingeperkt
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Stijlkenmerken
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Materialen
 In de jaren twintig werden de meeste objecten gemaakt van mooie, dure materialen.
 Later, tijdens de (crisis)jaren dertig, werden ze gekopieerd in goedkoper materiaal,
zoals plastiek, bakeliet en chroom. De voorwerpen werden toen zeer populair en de
stijl kende veel succes bij brede lagen van de bevolking.



Kleuren
 jaren twintig: felle kleuren, vb. tango-oranje, blauw, turkoois, goud, zwart/wit.
 jaren dertig: pasteltinten, zoals watergroen, waterblauw.
3. Inspiratiebronnen



Egypte
De Egyptische invloed is te danken aan de ontdekking van het graf van Toetanchamon in
1922. We vinden Egyptische invloeden terug in de keuze van motieven (vb. de scarabee,

trappiramide, gestileerde slangen en zigzagmotieven. De vrouw wordt weergegeven als
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‘ongenaakbare godin'.
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geometrische stralenbundels) en kleuren (vb. goud, lapis lazuli, oker).

China en Japan
Deze invloeden vinden we vooral terug in het gebruik van lakwerk en de materiaalkeuze (vb.
jade).



Inca’s
In 1925 werd het Incarijk ontdekt. Dit zorgde voor inspiratie. Er duiken motieven op zoals de



Fauvisme
Van het fauvisme, de stijl die in 1905 is ontstaan en waarvan Henri Matisse de belangrijkste
vertegenwoordiger is, worden vooral stijlkenmerken afgeleid: felle kleuren, vlakke motieven,
geen modelé.



Kubisme
Net zoals bij de kubisten worden de motieven geometrisch gestileerd. De lijn is helder en
zuiver, soms licht gebogen (gespannen boog).



Futurisme
Deze stijl werkt inspirerend door haar analyse van de beweging.



De jazz
Dit heeft vooral te maken met het swingend karakter van deze muziek. We vinden dit o.a.
terug in het motief van de bliksemschicht.

Afrikaanse sculptuur
Deze invloed is vooral te vinden in het vaak voorkomend maskermotief, de geometrische

K un st g e sc h i ed e n is 6K S O – C . Bu y l e

vormen, het gebruik van exotische houtsoorten en van ivoor.
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4. Voorbeelden
William van Alen: Chrysler
Building (New York, 1928/30)
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Shreve, Lamb and Harmon:
Empire State Building (New York,
1930)
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Radiatorkap, 1929.
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Shreve, Lamb and Harmon:
Battesea Power Station (Londen,
jaren 1930)
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Van gevoel naar verstand na WO II
- VI -

Het abstract expressionisme in de V.S.
Zowel in Amerika als in Europa vinden in de jaren 1940 en 1950 gevoelens van onmacht,
eenzaamheid en woede een uitweg in expressionistische tendensen.

1. Algemeen


Het abstract expressionisme ontstaat in de jaren veertig in New York. Het is de eerste
Amerikaanse stroming die onafhankelijk van de Europese stromingen tot stand komt.



Abstract: in deze stroming werkt men over het algemeen zonder figuratie. Zelfs wanneer
er wel van figuratie sprake is, is deze ondergeschikt aan de picturale middelen, zoals
kleur en penseelvoering.



Expressionisme: een sterke gevoelsuitdrukking staat centraal in deze stroming.

2. Action painting


Bij de action painters (actieschilders) bepaalt de actie van het schilderen de inhoud van
het werk.



Het automatisme hebben de action painters van het surrealisme overgenomen.

 Bij de action painters gaat het om een lichamelijke ontlading, waarin ze allerlei
gevoelens kwijt kunnen.


Vergelijking met vroegere expressionisten:
Vroegere expressionisten
 Vroegere expressionisten, zoals

Action painters
 De action painters beschouwen

Kandinsky, zochten naar middelen

het doek als een tegenstander op

om hun gevoelens zo treffend

wie zij hun emoties ongeremd
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 Bij de surrealisten was het doel de bevrijding van de menselijke geest.
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Verschil met de surrealisten:

mogelijk op het doek over te

kunnen ontladen.

brengen.
 Hun werk is een vertaling van een
emotionele toestand.
 Het werk is het resultaat van een
gevoelsmatig denkproces.

emotie zelf.
 Het werk is het resultaat van een
fysieke actie.

Jackson Pollock (1912-1956)
 Biografische gegevens:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 Zijn soms metershoge en -lange werken zijn abstract en expressief. We zien enkel
spatten, verfdruppels en druipslierten.
 Techniek:
Pollock houdt geen rekening met de traditioneel bepaalde regels van het schilderen
o Het doek ligt niet opgespannen, ongeprepareerd op de grond.
o Hij gooit de verf rechtstreeks vanuit de verfpot op het doek. Hij gebruikt kwasten,
stokken, troffels en messen waarmee hij de verf niet alleen smeert en smijt, maar
ook laat druipen en spatten.
o Het resultaat wordt bepaald door:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 Termen:
o Terwijl hij langs het doek en om het doek heenloopt, ontstaan zijn drippings.
o Het resultaat is over-all schildering die geen begrenzing lijkt te hebben.
 Inspiratiebronnen:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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................................................................................................................................
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 Hun werk weerspiegelen de

 Voorbeeld: Full Fathom Five.
o Dit is één van de eerste drip paintings van Pollock.
o Hij brengt olieverf aan met een paletmes en borstel. Voor de bovenste lijnen
gebruikt hij vloeibare zwarte en zilveren huisverf.
o Er zijn ook sigarettenpeuken, munten en een sleutel in de verf verborgen. Dit
materiaal lag in Pollocks studio.
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Jackson Pollock: One : number 31 (1950). Olieverf en email op doek, 129 x 76,5 cm. New York,
MOMA
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Jackson Pollock:
Full Fathom Five, 1947.
Olieverf op doek, 129 x 76,5 cm
New York, MOMA

Willem de Kooning (1904-1997)
 Biografische gegevens:
Willem de Kooning is uit Rotterdam afkomstig en in 1926 naar Amerika geëmigreerd.
 Techniek:
De Kooning smijt zijn emoties en verkrampte gevoelens voor vrouwen zeer agressief
op het doek.

Willem de Kooning:
Rosy-Fingered Dawn at Louse Point (1963)
Olieverf op doek, 203,5 x 177,5 cm
Amsterdam, Stedelijk Museum

Willem de Kooning: Schilderij op krantenpapier (1969). Acrylverf op krantenpapier.
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Willem de Kooning:
Woman I (1952)
Olieverf op doek, 147,3 x 192,7 cm
New York, MOMA
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3. COLORFIELD PAINTING


In deze vorm van abstract expressionisme is de kleur belangrijker dan de handeling van
het schilderen (action). Penseelstreken vormen grotere en kleinere wolkenvelden, die
wat kleur betreft harmonisch op elkaar zijn afgestemd.



Deze tak van het abstract expressionisme wordt aangeduid met de term colorfield
painting.



Kunstenaars:
 Sam Francis
 Robert Motherwell
 Clyfford Still
 Mark Rothko (zie eerste trimester)
 Helen Frankenthaler
Sam Francis (1923-1994)
 Er heeft nog steeds een fysieke actie plaats. Dat zien we aan de expressieve
penseelstreken, de spetters en de druipmethode. Maar de handeling van deze
colorfield painter lijkt rustiger.
 Ook de grote hoeveelheid wit, het uitloopvlak voor de druipslierten, zorgt voor meer

Sam Francis :
Towards Disappearance, II (1958)
Olieverf op doek, 275,6 x 319,7 cm.
New York, MOMA
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rust.
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Expressionistische tendensen in Europa
1. Cobra (1948-1952)


Ook in Europa zijn er na de oorlog expressionistische tendensen in de beeldende kunst.
Dit is het geval bij de leden van Cobra, dat in 1948 avantgardistische groeperingen van
Denemarken, België en Nederland groepeert.



Naam:
ontleend aan de hoofdsteden van de desbetreffende landen (Kopenhagen, Brussel en
Amsterdam).



De leden zoeken naar nieuwe vormen van expressie.
Ze vinden dat er een totale vrijheid moet zijn van vormentaal. Het figuratieve sluiten ze
niet bij voorbaat uit.



Ze wilden breken met het verleden. Hun uitspraken stuiten op verzet:
 ze vinden dat bestaande ’ismen’ die voortkomen uit de bourgeoismaatschappij
moeten worden verworpen. Ze staan de groei van nieuwe creativiteit in de weg.
 zij menen creativiteit niet alleen het voorrecht is van 'begenadigde’ kunstenaars
maar evengoed tot uiting komt bij kinderen en in de volkskunst uit.



Inspiratiebronnen:
 de volkskunst
 de primitieve kunst

 het surrealisme


Kunstenaars:
 Denemarken: Asger Jorn
 België: Pierre Alechinsky, Dotremont
 Nederland: Karel Appel, Corneille, Lucebert, Constant



Omdat de leden van cobra vinden dat individuele gevoelens van ondergeschikt belang
zijn, werken zij aanvankelijk gezamenlijk. Na 1952 gaan zij ieder hun eigen weg.
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 kindertekeningen
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 de prehistorie



Karel Appel (1921-2006)
 Voorbeeld: Vragende Kinderen (1949).
o Karel Appel laat zich door kindertekeningen inspireren voor de kopvoetertjes van
de muurschildering.

Appel: Vragende kinderen (1949). De voormalige stadhuiskantine is nu het Café Roux, onderdeel
van hotel The Grand in Amsterdam.

o Dit werk wordt op een muur in de kantine van het Amsterdamse stadhuis
geschilderd. Het is zo nieuw in die tijd dat de ambtenaren klagen over gebrek aan
eetlust. Na protest van de ambtenaren wordt het werk, destijds ‘de twistappel’
genoemd, tien jaar lang onder behang bedekt.
o De kleuren zijn fel. Het zijn de kleuren uit de reclame in de jaren.
Constant (Constant Nieuwenhuys, 1920-2005)
 Constant, Karel Appel en Corneille vormen samen de Nederlandse tak van Cobra.
stort zich op een groots stedenbouwkundig project: New Babylon.
 In de jaren vijftig van de twintigste eeuw verandert de maatschappij. Fabrieken
automatiseren, de welvaart groeit en het auto- en vliegverkeer neemt toe. Mensen
kunnen zich steeds gemakkelijker, sneller en verder verplaatsen. Er ontstaat een
nieuw evenwicht tussen werk en vrije tijd. Daardoor krijgen mensen meer tijd voor
zelfontwikkeling. Volgens Constant is een nieuwe inrichting van de wereld nodig.
 New Babylon is een utopie. Constant denkt dat de maatschappij in de toekomst
volledig geautomatiseerd zal zijn en dat arbeid dan overbodig is. De mens is vrij en
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 In 1956 slaat Constant een andere weg in. Hij keert de schilderkunst de rug toe en
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kan volledig creatief bezig zijn. De bewoner van New Babylon, de Homo Ludens (de
spelende mens), bepaalt zelf het steeds veranderende uiterlijk van zijn leefomgeving.
Er zijn geen beperkingen of grenzen. Omdat de mens in het dagelijks leven alle
ruimte heeft om zich creatief te uiten, zal de noodzaak om kunst te maken
verdwijnen. Het leven zelf is een spel van creëren geworden. De grens tussen de
kunstdisciplines – schilder- en beeldhouwkunst, dans en theater – verdwijnt.
 In maquettes, tekeningen, films, grafiek en manifesten verbeeldt hij zijn ideeën over
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Constant, Spatiovore (1960). Metaal, inkt op plexiglas en verf op hout, 64 x 105 x 155,1 cm. Den Haag,
Gemeentemuseum.
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een moderne en vooruitstrevende samenleving.

2. Francis Bacon ( 1909-)


Het werk van de Engelsman Francis Bacon is zeer dramatisch.



Meestal zijn er wegrottende vleesmassa’s.



Bacon roept een intens gevoel van beklemming en eenzaamheid op. De afgebeelde
figuren zien er verwrongen of half vergaan uit. Ze lijken in een uitzichtloze situatie te
verkeren.



Techniek:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................



Inspiratiebronnen:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Bacon: Three Studies for a Crucifixion (1962). Olieverf en zand op doek. 3 doeken van 198,1 x 144,8 cm. New
York, Solomon R. Guggenheim Museum.
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...........................................................................................................................................
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Bacon: Study after Velazquez's Portrait of Pope Innocent X (1953). Olieverf op doek, 153 x 118 cm. Iowa, Des
Moines Art Center.
Diego Velasquez: Portret van Innocentius X (ca. 1650). Olieverf op doek, 141 x 119 cm . Rome, Galleria Doria
Pamphilj.

3. Materieschilderingen


Kunstwerken waar het materiaal waarmee de schilder werkt een tastbare materie is,
worden met de naam ‘materieschilderingen’ aangeduid.



Kunstenaars
 Jean Dubuffet (Frankrijk)
 Antoni Tàpies (Spanje)
 Alberto Burri (Italië)
Jean Dubuffet (1901-1985)
 Fransman
 Inspiratie:
o muurkrabbels
o tekeningen van geesteszieken
o het werk van kinderen
 Techniek:
o Dubuffet gebruikt soms zand, waar hij hechtmiddelen, pigmenten en eventueel
nog andere stoffen doorheen mengt. Die dikke massa smeert hij op de
ondergrond uit.
o Hij tekent er met zijn vinger of met een stokje in. Dit doet denken aan de

Jean Dubuffet: (Portrait d’ André) Dhôtel nuancé d'abricot
(1947). Olieverf op doek, 116 x 89 cm. Parijs, Centre
Pompidou.
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zandtekeningen van kinderen op het strand.
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 Dubuffet maakt ook ruimtelijk werk. Zijn Jardin d'Email uit 1972-1973 is een
betonnen ’fantasietuin’ waarop puzzelstukken zijn geschilderd met witte en zwarte
verf. In deze tuin dreigt de wandelaar zijn oriënteringsvermogen kwijt te raken.

Dubuffet: Jardin d’email (1973). Otterlo, Museum Kröller Müller.

Antoni Tàpies (1923-2012)
 Spanjaard (Catalaan)
 Werken met meditatief karakter (kalm, met leegtes)
 Hij werkt met pleister, cement, zand, klei, verflagen… (= mixed media)
 Sommige kunstwerken lijken afbrokkelende muren met bizarre tekens. Ze zijn
donker, grijsbruin.
 De mens wordt niet als figuur afgebeeld. Toch is hij aanwezig: geschilderde
hem belangrijke jaartallen.

Tàpies : Ecriture sur le mur (1971). Mixed media on canvas, 270 x 200
cm. Basel, Fondation Beyeler (foto: Robert Bayer, Basel)
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lichaamsdelen, afdrukken van handen en voeten, de initialen van de kunstenaar, voor
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 Tàpies maakt ook gebruik van assemblage en creëert installaties. Met zijn
beeldhouwwerk behoort Tàpies tot de arte povera (letterlijk: arme kunst), een
kunststroming in de jaren 1970 die gebruik maakt van eenvoudige, vergankelijke
materialen.

Tàpies : Metalen poort en viool (1956).
Barcelona, Fundació Antoni Tàpies (foto: Gasull
Fotografia, 2010)

4. School van Parijs / art informel / tachisme


Na 1945 is Parijs het centrum van de abstract-expressionistische kunst. Daarom spreekt
men ook wel over de School van Parijs.



Belangrijke elementen zijn:
 expressie

stroming ook ‘informele kunst’ (art informel).


De handeling van het schilderen, de actie, is rustiger dan in de Amerikaanse abstractexpressionistische schilderkunst. De verfvlek is belangrijk, vandaar de naam tachisme
(tache = vlek).



Kunstenaars:
 J. Bazaine
 Hans Hartung

131

Figuratie is hieraan ondergeschikt of zelfs helemaal afwezig. Daarom noemt men deze

K un st g e sc h i ed e n is 6K S O – C . Bu y l e

 picturale middelen, zoals penseelstreek en kleur

 Serge Poliakoff
 Alfred Manessier
 Wolfgang Schulze Wols
 Pierre Soulages
 Georges Mathieu
 Antonio Saura

Hartung: Zonder titel (T1958-3) (1958). Olieverf op
doek, 92 x 73 cm. Antibes, Fondation Hans
Hartung en Anna-Eva Bergman

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Expressionistische tendensen in de
beeldhouwkunst

Henry Moore: Koning en koningin (1952-‘53). Brons, 164 x 139 x 91 cm.
Londen, Tate
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Alberto Giacometti (foto van Henri Cartier-Bresson, 1961)
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Germaine Richier: Schaakbord (1959). Metaal en
gips. Londen, Tate

Gevoel maakt plaats voor verstand
1. Postpainterly abstraction in de V.S.


Postpainterly abstraction is ontstaan uit het abstract expressionisme van de jaren 1940
en ’50. Deze kunst is meer geordend en is volledig abstract.



De kunstenaars gaan minder expressionistisch tewerk. De kleur is belangrijker dan de
emotie. Daarin verschillen deze kunstenaars van de colofield painters.



Kunstenaars
 Barnett Newman
 Morris Louis
 Kenneth Noland
Morris Louis (1912-1962)
 Techniek:
o Het doek is ongeprepareerd en is niet opgespannen (zoals bij Pollock).
o Morris Louis giet er transparante acrylverf over uit, die helemaal door het doek
wordt opgezogen.
o De schilder laat grote delen van het linnen onbeschilderd.

Morris Louis : Alpha–Pi (1960).
Acrylverf op doek, 260,4 x 449,6
cm. New York, Metropoliton
Museum of Art.
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 Deze techniek is de stain-techniek (to stain = bevlekken
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Kenneth Noland (1924-2010)
 Noland past de vorm van het doek aan aan de figuur die
hij erop schildert. Term: shaped canvas.



Josef Albers (1988-1976)
 De werking van de kleur is ook het uitgangspunt van Josef Albers, die in 1933 naar de
V.S. emigreerde. In het Bauhaus had hij zich uitgebreid met kleurenleer
beziggehouden.
 Hij noemt kleur 'het meest relatieve middel van de kunst'.
 Een van zijn belangrijkste reeks werken is Hommage to the Square uit 1963.

2. Hard edge in de V.S.


Invloed van de reclame in de jaren 1960:
 gebruik van felle kleuren
 gladde, onpersoonlijke verfbehandeling



Techniek:

komen te staan


De term verwijst naar de scherpe scheidingslijn tussen de verschillende kleuren. Die
scherpe lijn houdt verband met
 de kleurspanning
 het afplakken
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 het linnen wordt afgeplakt met band, zodat de kleuren haarscherp naast elkaar
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 gebruik van de spuitbus (onpersoonlijk)



Ellsworth Kelly (1923-)

Ellsworth Kelly: Ellsworth Kelly: Blue, Green, Red I (1964). Amsterdam, Stedelijk Museum.
Ellsworth Kelly: Blue Red Rocker. Gespoten aluminium, 185 x 101 x 155 cm. Amsterdam, Stedelijk Museum.

 Ellsworth Kelly plaatst kleuren zoals rood, groen en blauw naast elkaar. Dit doet
haast pijn aan de ogen.
 De kleuren worden niet meer als kleur ervaren, maar als een concrete vorm. Daarom
maakt Kelly kunstwerken die hij samenstelt uit verschillende delen, elk met een eigen
kleur.
 Vraag: is dit nog schilderkunst, of is dit beeldhouwkunst? De grens tussen schilderen
en beeldhouwen wordt doorbroken.
Frank Stella (1936-)

Frank Stella: Harran II (1967). Polymeer en fluorescerende polymeerverf op doek, 304,8 x 609,6 cm.
New York, Solomon R. Guggenheim Museum.
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 Combineert hard edge met shaped canvas
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Popart en nouveau réalisme
- VII -

Popart
1. Engeland


Popart is een afkorting van popular art.



Popart ontstaat in Groot-Brittannië.



Daar wordt in 1954 de Independent Group opgericht.
 De Independent Group is een los verband van Britse vormgevers, architecten,
fotografen en kunstenaars die gedurende de eerste helft van de jaren vijftig
regelmatig bijeenkomen in het Institute of Contemporary Art (ICA) (Instituut voor
eigentijdse kunst) in Londen.
 Hun bijeenkomsten zijn interdisciplinair: wetenschap, technologie, muziek, theater
en beeldende kunst staan er centraal.
 De Independent Group heeft grote belangstelling voor de opkomende massamedia,
consumptiedrang en technologie (van de Amerikaanse industriële productie).



Kunstenaars
 Eduardo Paolozzi
 David Hockney
 Allen Jones
 Peter Blake

Eduardo Paolozzi (1924-2005)
 I was a Rich Man's Plaything (1947)
vertoont voor het eerst het woord
‘pop’.


Paolozzi toont deze collage in 1952 als
onderdeel van de eerste bijeenkomst
van de Independent Group.
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 Richard Hamilton

Richard Hamilton (1920-2011)
Een collage van Richard Hamilton: ‘Just What ls It That Makes Today’s Homes So
Different, So Appealing?’ (‘Wat is het nu eigenlijk dat de woning van vandaag zo anders,
zo aantrekkelijk maakt?’) wordt beschouwd als het begin van popart.

Hamilton: Just What Is It That Makes
Today’s Homes So Different, So Appealing?
Collage op papier, 26 x 25 cm, Tübingen,
Kunsthalle Tübingen.

 Gemaakt in 1956 voor de tentoonstelling in Londen ‘This is Tomorrow’ (‘Dit is
morgen’)
 Deze collage is het programmatische beeld van de Britse popart.
 Iconografie: een bodybuilder en een pin-up, een televisie en een bandrecorder, het
Ford-logo, ingeblikte ham, een poster met een stripfragment, een voorouderlijk
portret, een stofzuiger, een bioscoop pui, een enorme lolly die als tennisracket wordt
gehanteerd (met de naam ‘pop’), een vergroting van een druk strand, een deel van
de aardbol als plafond.
geestig.
 Typische kenmerken van popart:
o een stijl die een groot publiek aanspreekt
o fascinatie voor de symbolen van de Amerikaanse welvaart, gecombineerd met
ironie
o de collage als een kenmerkende popart-techniek
o subtiele toespelingen en dubbelzinnigheden
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Samengevat: reclame en massaconsumptie, goedkoop, populair, jeugdig en sexy,
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2. Verenigde Staten


Onafhankelijk van Engeland brengen ook Amerikaanse kunstenaars in de jaren 1950 de
moderne consumptiemaatschappij in beeld.
Robert Rauschenberg (1925-2008)
 Rauschenberg is een overgangsfiguur tussen het abstract expressionisme en de
popart. Hij merkt dat het abstract expressionisme niets voor hem is. Daarom
ontwikkelt hij een op de realiteit gerichte kunst.
 Combine paintings uit de jaren vijftig: combinatie van schilderen, collage en
assemblage.

Robert Rauschenberg: Zwarte markt (1961). Combine painting (doek; hout, metaal, olieverf), 152x127
cm. Keulen, Museum Ludwig
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Robert Rauschenberg: Monogram (1955-1959). Vrijstaande combine, 106,6 x 160,6 x 163,8 cm.
Stockholm, Moderna Museet.
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 Zwarte markt
o Op de vloer ligt een koffer, die met een touw aan het wandobject is verbonden.
De inhoud van de koffer kan volgens bepaalde instructies worden geruild. De
transactie wordt genoteerd in een van de vier notitieblokken in een metalen
houder. Door die transacties (zwarte markt) verandert het werk voortdurend.
o Net als bij de dadaïstische collages van Schwitters bestaat ook dit werk uit
triviale, gevonden voorwerpen, zoals een bordje ‘eenrichtingsverkeer’ (one way),
nummerplaten van auto’s en foto’s. Daarom wordt deze stijl ‘neodada’ genoemd.

Andy Warhol (1928-1987)
 Biografische gegevens.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Hij begon als reclametekenaar. Hij maakte stripbeelden (Dick Tracy) voor een
warenhuis in New York. Hij werd een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de
popart.
 Thema’s en onderwerpen:
a) ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b) ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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c) ................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................
 Stijlkenmerken:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

 Zeefdruktechniek:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 Andere kunstvormen:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Roy Lichtenstein (1923-1997)
 Roy Lichtenstein was eveneens een Amerikaanse popartkunstenaar.
 Stijlkenmerken:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 Onderwerpen:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................
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 Techniek:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Tom Wesselmann (1931-2004)
 Reeksen:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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 Voorbeelden:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

 Voorbeeld: Bathtub no.3, 1963. Olieverf op doek, plastic, mixed media, 213 x 270 x
45 cm. Keulen, Collectie Museum Ludwig.

o In dit kunstwerk wordt geschilderd doek gecombineerd met echte badkameraccessoires: een houten deur met een handdoekenrekje, een lichtknop, een
wasmand, een badmat en een rood douchegordijn.
o De figuur belichaamt het slanke, vrouwelijke prototype waar in reclameadvertenties de voorkeur aan wordt gegeven. In dit kunstwerk is ze anoniem. De
nadruk ligt op seksuele details. Omdat de vrouw geen gezicht heeft, is het geen

'cleane' sfeer van de badkamer. Het is ook een typisch stijlkenmerk van popart.
o Het is een levensgrote assemblage. Het lijkt zelfs op een environment maar Tom
Wesselman zegt hierover: "Het is niet de bedoeling dat men over mijn
vloerkleedjes loopt". Dit werk is dus ook letterlijk afstandelijk.
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o Het afstandelijke, emotieloze karakter van de persoon correspondeert met de
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portret.

Edward Kienholz (1927-1994)
 In de jaren 1960 start hij met zijn tableau series. De eerste titel in deze serie is Roxy's
(1962), gebaseerd op een beroemd bordeel uit 1943. In dit werk combineert hij het
dadaïsme en de popart. Hij refereert aan B-films om een beeld te geven van de
stedelijke degeneratie. Het kunstwerk is een environment.

 Voorbeeld: Draagbaar oorlogsmonument, 1968. Environment, 285 x 240 x 950 cm.

o Dit kunstwerk is een environment. De toeschouwer kon erin lopen. Hij mocht op
de stoeltjes in de snackbar zitten en een cola nemen.
o Het linkerdeel is gebaseerd op een bekroonde persfoto na de verovering van het
eiland Iwo Jima door de V.S. in 1945. In 1968 werd dit eiland aan Japan
teruggegeven.
o Het rechterdeel is een snackbar. Kienholz bracht de realiteit in zijn kunstwerk.
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Keulen, Museum Ludwig.
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o Het middendeel bevat een bord en een omgekeerd kruis. Op het bord kon je met
krijt de landen schrijven die door geweld en oorlog hun vrijheid hebben verloren.
Daardoor was dit kunstwerk een draagbaar oorlogsmonument.
o Het linkerdeel bevat oorlogspropaganda. Uncle Sam (U.S. = de personificatie van
de regering van de V.S.) werd voor WO I én WO II ingezet om soldaten te
ronselen. Kate Smith, de zangeres die in de film ‘This is the Army’ uit 1943 ‘God
bless America’ zong, zit in een ton.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Claes Oldenburg (1929-)
 Oldenburg gaat uit van alledaagse voorwerpen. Hij vervreemt ze van de werkelijkheid
door ze op een ongebruikelijke schaal of in ongebruikelijk materiaal weer te geven.
 Hij noemt zijn werken
o Giant sculptures
o Soft sculptures
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.....................................................................................................................................
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Oldenburg
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Nouveau réalisme
1. Inleiding


Het nouveau réalisme groepeert kunstenaars van verschillende herkomst en richtingen.
De theoreticus achter deze groep is Pierre Restany.



Het nouveau réalisme is verwant aan popart
 door het gebruik van populaire cultuur, afval, consumptiegoederen, reclame als
uitgangspunt van kunst
 door het toepassen van collage en assemblage.



Invloeden: Marcel Duchamp (readymade) en dada.

2. Kunstenaars
Arman (1928-2005)
 Arman Fernandez werd in 1928 geboren.
 Arman esthetiseert het banale en banaliseert het esthetische.
 Vanaf 1959 maakt hij 'accumulations' (opeenstapelingen) van gebruikte objecten.
Deze overblijfselen van de consumptiemaatschappij worden samengevoegd tot een
stilleven en gaan daardoor als het ware een tweede leven leiden.
 Citaat: “Het is mij er niet om begonnen
een voorwerp los te maken van zijn
industriële en consumptieve context. Ik
wil het, integendeel, aan zichzelf
teruggeven, zodat het zichzelf, omdat het
in veelvoud aanwezig is, van alle kanten
kan tonen."

Arman: Accumulation van kannen. Metalen
kannen, plexiglas, 83 x 142 x 42 cm. Keulen,
Museum Ludwig.
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De voorwerpen worden uitgestald in een soort vitrine. De compositie lijkt toevallig.
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Spoerri (1930-)
 Spoerri is een kunstenaar van Roemeense afkomst die in 1959 naar Parijs kwam.
Hij had een opleiding als danser achter de rug.
 Voorbeeld: Daniel Spoerri, Roberts tafel (1961). Houtplaat met gemonteerde
voorwerpen, 250 x 50 cm. Keulen, Museum Ludwig.
De titel van het kunstwerk verwijst naar een maaltijd van Spoerri met Fluxuskunstenaar Robert Filou in diens woning in Kopenhagen.
 Spoerri verwierf bekendheid met wat hij 'tableau-piège' noemt (Duits: Fallenbild;
Nederlands: schilderij-op-heterdaad). Hij opende in 1968 in Düsseldorf een 'EatArt-Restaurant'.
In een 'tableau-piège' worden voorwerpen vastgemaakt op de plaats waarop ze zich
op een bepaald moment toevallig bevinden. Deze voorwerpen kunnen etensresten,
een broodmand, volle asbakken, sigarettendoosjes, schalen, borden, bestek etc. zijn.
De ondergrond is een tafel, doos, lade ...
Alles wordt vastgelijmd en vastgenageld. De ondergrond wordt in verticale stand
gebracht. Daardoor krijgt de assemblage het uitzicht van een schilderij aan een muur.
 Gelijkenis met Arman: ook hier fungeren restanten als objets trouvés. Ze gaan een
tweede leven leiden als attributen van een stilleven.
Jacques Villeglé (1926-)
 Deze kunstenaar past de décollage veel radicaler toe dan Mimmo Rotella.
 Hij verwijdert een stuk beschadigde affiche van de muur en kleeft ze op een andere

Villeglé: Zonder titel (1961). Décollage, 159 x 229 cm.
Keulen, Museum Ludwig
Mimmo Rotella: Cinemascope (1962) 173 x 133 cm.
Keulen, Museum Ludwig.
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drager. Hij behandelt de geschonden affiche als objet trouvé.
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César (1921-1998)
 Citaat: "Men kan ook met schroot schilderen, nietwaar?”
 Voorbeeld: Compression (1981). 162 x 56 x 53 cm. Keulen, Museum
Ludwig.
César (Baldaccini) laat het koetswerk van een auto (een Ford Zakspeed
Turbo-capri-renwagen waarmee Klaus Ludwig de Deutsche
Rennsportmeisterschaft won) samenpersen. Het geheel heeft een
reliëfachtige structuur en een schilderachtig effect.
Yves Klein (1928-1962)
 Monochromen
o De monochrome panelen van Klein zijn aanvankelijk vlak. Soms voorziet hij ze van
sponzen, zodat ze reliëfs worden. Ze worden bedekt met lagen van ‘IKB’
(International Klein Blue), later ook met goudverf en, minder vaak, met rood.
o IKB (International Klein Blue). Yves Klein doet samen met een bevriend chemicus
experimenten naar een diep, mat, lichtgevend ultramarijn blauw. Met dat blauw

Yves Klein: Blauw sponsreliëf (RE 19) (1958).
Pigment in kunsthars op sponzen, steengruis en
compositieboard, 200 x 165 cm. Keulen, Museum Ludwig.

 Antropometrieën
o Yves Klein experimenteert met vrouwelijke naaktmodellen als levende penselen.
Zo ontstaan zijn Antropometrieën.
o Op 9 maart 1960 vindt de eerste presentatie van het werk plaats in een Parijse
galerij. De voorkant van de lichamen van drie naakte vrouwelijke modellen wordt
met blauwe verf ingesmeerd. Op instructies van de kunstenaar drukken zij hun
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wil hij de materiële en spirituele aspecten van kleur zichtbaar maken.
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lichaam tegen het doek, onder begeleiding van een klein orkest, dat de
Symphonie Monotone (1949) ten gehore brengt. Dit muziekstuk bestond uit het
aanhouden van slechts één noot.

Yves Klein: ANT 63(Antropometrie) (1961). Pigment en kunsthars op papier op doek, 153x209 cm.
Privé-collectie.

 De leegte en het immateriële
o In 1958 exposeert Yves in een galerie in Parijs. In de lege, witte zalen is niets te
zien. Klein stelt het immateriële tentoon.
o Hij verkoopt het immateriële voor een bepaalde hoeveelheid bladgoud, waarvan
hij de helft in de Seine gooit.
o Sprong in de leegte (1960) is een geretoucheerde foto, gebaseerd op een
performance waarbij Klein van de eerste verdieping van een herenhuis in Parijs

o Uiteindelijk schildert Klein met vuur en licht.
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 Vuur
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springt, zijn armen gespreid als een adelaar.
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Een stoet van stijlen
- VIII -

Minimalisme
1. Minimal art


Ontstaan in New York, in de jaren 1960.



Kenmerken:
 minimale kunstinhoud. Er is geen verwijzing naar iets buiten het kunstwerk.
Het kunstwerk verwijst enkel naar zichzelf. Het is kunst om de kunst (l’art pour l’art).
 minimale vorm. Dit roept de vragen op: Wat is kunst? Is dit nog kunst?
 eenvoudige, vaak geometrische vormen
 herhaling, een reeks van identieke elementen
 modulair (vaste eenheidsmaten, vaste verhoudingen
 industrieel gemaakt (onpersoonlijk, zonder emoties)



Kunstenaars:
 Don(ald) Judd
 Carl André
 Sol LeWitt
 Dan Flavin
 Robert Morris

André: 64 koperen delen (1969). 20 x 20 x 1
cm. New York, privéverzameling
Judd, Zonder titel (1968) (detail). Los Angeles, County Museum of Art.3333
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LeWitt: Driedelige set 789 (B)(1968). Staal, plakband, gespoten, 80 x 208 x
50 cm. Keulen, Museum Ludwig.
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 Richard Serra



Carl André (1935-)
 Hij maakt vloercomposities met koperen platen of bakstenen. Deze modules zijn op
zich niet interessant.
 André heeft aan de spoorweg gewerkt. Hij maakt ook minimalistische installaties met
houten balken (spoorwegbiels).

Carl André



Donald Judd (1928-1994)
 Hij maakt muurstapelingen. De muur wordt onderdeel van het kunstwerk.
 Materialen die zelden door beeldhouwers worden gebruikt: plexiglas, aluminium,
roestvrij staal, gegalvaniseerd ijzer, multiplex.
 Soms felle kleuren.



Sol LeWitt (1928-2007)
 Witte kubussen en balken, modulair opgebouwd.

 Hij maakt installaties met tl-lampen.
 De ruimte is een belangrijk onderdeel van
het werk. Het licht van de tl-buizen verlicht
de omliggende oppervlakken of wordt
daarop weerkaatst.
Dan Flavin: Zonder titel (to Barnett Newman to
Commemorate His Simple Problem, Red Yellow
and Blue) (1970). TL-buizen, 303,99 X 243,99 cm.
Amsterdam, Stedelijk Museum.
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Dan Flavin (1933-1996)
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2. Minimal music


Ook repetitieve muziek of minimalistische muziek genoemd



Vanaf omstreeks 1970



Herhaling (vaak van korte muzikale frases, met subtiele variaties gedurende een lange
tijd) of stilstand (vaak in de vorm van lang aangehouden tonen)



Kunstenaars:
 La Monte Young
 Philip Glass
 Steve Reich
 Terry Riley
 Wim Mertens



La Monte Young (1935-)
 Vader van het minimalisme



Philip Glass (1937-)
 Kleine instrumentale ensembles met orgels, blaasinstrumenten (saxofoons) en
vocalisten.
 Ook filmmuziek en opera.
Steve Reich (1936-)
 Strenge muziek, weinig versieringen, veel herhalingen.
Er is ook een muziekstuk zonder muziekinstrumenten (Clapping Music, 1972).
 Modules, die eerst geleidelijk met klanken worden ingevuld en vervolgens worden
herhaald. Deze modules worden door verschillende musici uitgevoerd. Terwijl
sommigen de module letterlijk blijven herhalen, beginnen anderen te versnellen tot
ze een tel voor zijn. Daarna herhalen ook zij de module. Dit noemt Reich een fase
shifting proces. Er komen verschillende van die processen voor in de loop van een
muziekstuk. In het weefsel van klanken ontdekt de luisteraar verschillende resulting
paterns die soms door instrumenten worden geaccentueerd.
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 Kleine ensembles met idiofonen, zoals xylofoon, marimba en metallofoon.
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3. Minimalisme in de architectuur


Architecten
 Tadao Ando
 Kazuo Shinohara
 Fumihiko Maki
 Arata Isozaki



Hun werk is een synthese tussen oosterse en westerse invloeden, meer bepaald tussen
het zenboeddhisme en het Europese modernisme.
Tadao Ando (1941-)
 Citaat: "Architectuur moet niet te veel praten, maar stil blijven en de natuur
laten spreken in de vorm van zon en wind."
 Tadao Ando gaat eclectisch tewerk. Invloeden:
o het modernisme
 Le Corbusier: gebruik van beton, spel van volume en licht

 Louis Kahn: de stille sereniteit die uitgaat van betonnen constructies.
o Japanse invloeden
 De geest van het zenboeddhisme doordringt het werk van Tadao Ando.
Hij streeft naar schoonheid, die ontstaat uit uiterste soberheid en
eenvoud. Ook de stilte speelt een belangrijke rol in zijn werk.
 Hij integreert het gebouw in zijn omgeving. De Japanse architectuur
besteedt aandacht aan de natuurelementen (wind, zon, regen en
sneeuw) en aan de wisselende seizoenen.
 Hij creëert een microkosmos op een zeer klein oppervlak.
 Hij gebruikt eenheidsmaten, zoals de tatami mat.
 Hij voorziet plaats voor een meditatieruimte.
o Andere invloeden. Tadao Ando noemt ook volgende inspiratiebronnen:
 Michelangelo
 De Carceri, de labyrintische gevangenis van Piranesi
 Ode aan het vierkant van Josef Albers
 Gaudi
 Palladio

K un st g e sc h i ed e n is 6K S O – C . Bu y l e

 Ludwig Mies van der Rohe: ‘Less is more’
 Alvar Aalto: respect voor het landschap.
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 Materialen
o Ando kiest voor een beperkt aantal eenvoudige materialen: beton, licht
hout, zwarte steen.
o Ando gaat bijzonder eigenzinnig om met beton. Hij tracht aan zijn
betonelementen een zekere lichtheid en soepelheid te verlenen door de
wanden glad te polijsten of het oppervlak te laten golven. Hij wil dat zijn
beton het uitzicht heeft van papier of hout.
 Modules
Ando werkt met modules die hij steeds herhaalt. Daardoor vertoont zijn werk
verwantschap met minimal art. De meest voorkomende modules in het werk
van Ando zijn:
o betonstructuren met vier hechtingspunten.
o de tatami.

Tadao Ando: Kerk van het licht (1989) (Osaka, Japan)
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o het kruismotief.
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Tadao Ando: Koshino Huis (1980-81 en 1983-84) (Ashiya, Hyogo, Japan)

Op art en kinetische kunst
1. Op art


Op art = optical art, kunst die gebruik maakt van optische illusie
 van beweging
 van ruimtelijkheid



Vanaf het einde van de jaren 1950.



Victor Vasarely (1909-1997)
 Vasarely is afkomstig uit Hongarije. Hij verhuist naar Frankrijk.
 Hij bestudeert vanaf 1964 de kleur- en perceptieleer. De resultaten van deze studie
past hij toe in zijn werk.
 Volgens hem dient kunst democratisch te zijn. Het kunstwerk moet geen uniek stuk
zijn. Zijn kunst is gemakkelijk reproduceerbaar door het gebruik van
o standaardkleuren
o eenvoudige, geometrische vormen.
 In de jaren 1960-‘70 is Vasarely erg populair, maar kunsthistorici laten hem links
liggen. Hij raakt in de vergetelheid vanaf begin jaren ‘80 tot het eind van de jaren ‘90
van de vorige eeuw.
 Evolutie

tweeledige composities van zwarte vormen op een witte achtergrond en witte
vormen op een zwarte achtergrond.
o Het beeldende alfabet
Met geprefabriceerde elementen en met behulp van programma’s die zijn
assistenten in het atelier ontwerpen, worden combinaties gemaakt.
o De jaren 1960: kleur
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Tijdens deze periode maakt Vasarely tal van schilderijen, bestaande uit
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o 1951-1963: de ‘zwart-wit’-periode

Vanaf de jaren ’60 is kleur alomtegenwoordig in zijn werk. Dit is te zien in zijn
diverse schilderstijlen die elkaar vanaf 1964 volgen en overlappen.
o 1968-1973: de Vega-periode
Kenmerk: door een vervormd lijnenspel ontstaan aanzwellende vormen die lijken
op vreemde volumes en bizarre planeten.
 Een veelzijdige kunstenaar
o Als tekenaar en graficus maakt hij aanvankelijk reclameontwerpen
o In 1944 verlaat hij de reclame voor de schilderkunst. Vasarely schildert, hij
maakte ook grafisch werk, beeldhouwwerk en architecturale projecten. Hij
moderniseert in 1972 het logo van Renault.

 Architecturale projecten.
o Hij droomt ervan de beeldende kunst te verzoenen met de bouwkunst ‘om de
dagelijkse omgeving van de mens humaner en mooier te maken’.
o Voorbeeld: de aluminium wand voor de universiteit van Caràcas verandert van
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Victor Vasarely: +/- (positief / negatief) (1954). Aluminium, 296,5 x 519 x22 cm. Caràcas,
Universiteit.
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uitzicht wanneer de toeschouwer zich verplaatst.

Victor Vasarely

Bridget Riley (1931-)
 Britse kunstenares.
 Riley groepeert lijnen, zodat het beeldvlak lijkt te golven.
Hoe? De lijnen worden heel dicht bij elkaar aangebracht. Ze versmallen en
verbreden.
 Effect: optische illusie, irritatie, duizeligheid, misselijkheid.
Deze toestand wordt bewust door de kunstenares nagestreefd.
 Riley heeft niet graag dat haar werk wordt gereproduceerd. Volgens haar is het

Bridget Riley: Fall (1963). Vinylverf op hardboard, 141 x 140,3 cm. Londen, Tate.
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formaat van haar werken van cruciaal belang.
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2. Kinetische kunst


Bij optische kunst is beweging een illusie.



Bij kinetische kunst is er werkelijk een beweging, namelijk
 beweging van de toeschouwer, die zich verplaatst (bv. bij Agam)
 beweging onder invloed van toevallige factoren zoals wind, luchtverplaatsing, water,
manipulatie door de toeschouwer (bv. bij Alexander Calder)
 beweging onder invloed van motoren (bv. bij Jean Tinguely)

Alexander Calder (1898-1976)
 Mobiles
o Uit een ontmoeting in 1930 met Piet Mondriaan in diens Parijse studio ontstaan
zijn eerste mobiles.
o Zijn mobiles hebben organische vormen. Soms zijn ze fel gekleurd, soms zwart.
o Hij maakt niet alleen mobiles voor binnen. In 1934 creëert Calder zijn eerste
mobile voor buiten.
 Stabiles
o Calder maakt ook grote abstracte beeldhouwwerken. Hij noemt die op aanraden
van Arp ‘stabiles’, om een onderscheid te maken met de mobiles.
 Voor de Wereldtentoonstelling van 1937 in Parijs bouwt hij een kwikfontein ter
herinnering aan de slachtoffers van de kwikmijnbouw.

Calder: Stalen vis (1934). Roxbury.
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De fontein bevindt zich sinds 1976 in het museum Fundació Joan Miró in Barcelona.
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Jean Tinguely (1925-1991)
 Komt vanuit Zwitserland naar Parijs.
 Zijn kunstwerken bewegen onder invloed van motoren.
 In het midden van de jaren 1950
o Tinguely begint nieuwe ‘machines’ te maken van allerlei oude
machineonderdelen (schroot).
o Zijn ‘machines’ functioneren gebrekkig. Het lijkt alsof ze het iedere ogenblik
kunnen begeven.
o Deze ‘machines’ bewegen niet alleen, ze voeren ook een handeling uit, bv.
tekenen, met ballen gooien en opvangen, geuren verspreiden, geluiden uitstoten
(piepen, knarsen, rammelen).
 In de jaren 1960
o De machines worden degelijker.
o Ze zijn tegelijkertijd agressief en komisch.
o Ze maken een oorverdovend lawaai.

Jean Tinguely : Méta-Harmonie IV (1980). IJzeren geraamte, houten wielen, plastic onderdelen, percussieinstrumenten, gloeilampen, elektrische motoren, 420 x 1250 x 220 cm. Basel, Museum Tinguely.

K un st g e sc h i ed e n is 6K S O – C . Bu y l e

Jean Tinguely: Metamatic no. 1 (1959) 96 x 85 x 44 cm.
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Yaacov Agam (1928-)
 Afkomstig uit Israël
 Hij maakt beschilderde reliëfs, bestaande uit parallelle driehoeken. Wat de
toeschouwer te zien krijgt, is afhankelijk van zijn gezichtshoek. Het kunstwerk lijkt
dus te veranderen wanneer de toeschouwer zich verplaatst.
 Daarnaast maakt hij kunstwerken, waarvan de onderdelen trillen bij aanraking.

Agam: Double Metamorphosis II, 1964. Olieverf op aluminium, 269,2 x 401,8 cm. New York, MOMA.

Pol Bury (1922-2005)
 Belg

Pol Bury: 19 kogels op 3 gebogen stalen vlakken 1967. Staal, 124,3 x 30,3 x 39,5 cm.
Brussel, KMSK
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 De beweging is zo traag, dat ze haast onopgemerkt blijft.
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Fluxus
1. Inleiding


1962-1978



Wat is Fluxus?
 Fluxus is de meest radicale en de meest experimentele kunstbeweging van de sixties.
 Ze ontstaat begin jaren 1960 in de Verenigde Staten en Duitsland en verzamelt een
los samenhangende groep plastische kunstenaars, performers, componisten,
schrijvers en cineasten.
 Zij maken anti-conformistisch, interdisciplinair werk vanuit een totaal nieuwe kijk op
leven en kunst.



Naam
De term 'fluxus' wordt voor het eerst gebruikt door George Maciunas, de door zichzelf
aangestelde organisator van de groep. 'Flux' betekent vloed en verwijst zowel naar het
veranderlijke als naar het ineenschuiven van de verschillende kunstdisciplines.



Kunstenaars
 De meest uiteenlopende kunstenaars zijn bij Fluxus betrokken. Voorbeelden: John
Cage, Joseph Beuys, Yoko Ono, Nam June Paik, Ben Vautier, Claes Oldenburg, Wolf
Vostell, La Monte Young, ...
 Deze kunstenaars uiten hun ideeën via een breed gamma van activiteiten, zoals



Fluxus als reactie
 Fluxus ontstaat als reactie tegen de bestaande maatschappelijke en artistieke
normen. Veel kunstenaars zijn niet te spreken over de kunst van hun tijd (bv. het
abstract-expressionisme) en de tendensen in de kunsthandel.
 Daarom beginnen ze kunst in het algemeen en de rol van de kunstenaar in het
bijzonder in vraag te stellen. Ze vragen zich af of het niet anders kan. Moet een
kunstwerk een object zijn? Is een kunstenaar iemand met speciale talenten die hem
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objecten en publicaties.
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concerten en performances, en realiseren in collectief verband allerlei bizarre

anders maken dan andere mensen? Moet kunst door een 'kunstenaar' worden
gemaakt?


Vage grenzen
 De grens tussen kunst en leven : in Fluxus wordt de grens tussen kunst en leven
bewust vaag gehouden. De kunstenaars benadrukken de esthetische kwaliteit van
het dagelijkse leven.
 De grens tussen de verschillende kunstdisciplines : een centraal begrip in de filosofie
van Fluxus is de notie ‘intermedia'. De Fluxus-kunstenaars vinden dat een kunstwerk
niet langer in een bepaalde categorie - schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek,
theater, poëzie - moet passen, maar de grenzen tussen de verschillende disciplines
moet overstijgen.



Invloeden
 dada en de ideeën van Marcel Duchamp. Fluxus wordt ook neodada genoemd.
 de componist John Cage

2. Voorbeelden

Objecten
George Maciunas maakt - op basis van ideeën van andere Fluxus-kunstenaars - objecten
van goedkope, makkelijk vindbare materialen en biedt ze het publiek aan door middel
van een postorderbedrijf (Fluxus Mail Order) en van winkels (Fluxshops). Het is zijn
koopwaar te ondermijnen.

George Maciunas: Fluxkit (1964)
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bedoeling om op die manier de zeldzaamheid van het kunstwerk en zijn status van
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Performances
 Vanaf 1962 neemt een internationale groep Fluxus-kunstenaars deel aan
performance-festivals in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Oost-Europa,
Scandinavië en de Verenigde Staten.
 Deze performances amuseren en choqueren het publiek met hun ogenschijnlijke
onzin, eenvoud en humor.
 Fluxus-performances zijn interdisciplinair (intermedia).
 Voorbeelden
o 'In Memoriam to Adriano Olivetti: de uitvoerders moeten gebruikte linten
van rekenmachines gebruiken als partituur.

o 'Composition 1960 nr.10' van La Monte Young: de partituur zegt enkel:
Teken een rechte lijn en volg ze.
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o 'Piano Activities' van Philip Corner: een groep uitvoerders ontmantelt een
grote piano.
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o 'Drip music' van Brecht: kan uitgevoerd worden met een gieter.

o Ben Vautier leeft in 1962 gedurende twee weken in de etalage van Gallery
One in Londen en verklaarde zichzelf tot een 'levend beeldhouwwerk'.
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o De 'Fluxtours' in New York, georganiseerd door Maciunas : alternatieve
rondleidingen in New York, waarbij de meest banale plaatsen of dingen in het
daglicht worden gesteld, bijvoorbeeld de elektrische aansluitingen van een
museum.
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o 'Laughing 1962' van Willem de Ridder: vier heren in nette
colbertkostuums met lachende maskers staan enkele minuten
onbeweeglijk op het podium.

Conceptuele kunst
1. Inleiding


Tijdsgeest
 Conceptuele kunst ontwikkelt zich rond 1970.
 Deze periode is gekenmerkt door studentenprotesten, moorden, strijd om de
burgerrechten, opkomst van de vrouwenbeweging, de antikernwapenbeweging, de
milieubeweging, de Vietnamoorlog…



Wat?
 Concepten of ideeën vormen het echte werk. Het object, de installatie, de actie of de
documentatie wordt beschouwd als een middel om het concept te presenteren.
 In haar meest extreme vorm is er geen voorwerp en worden de ideeën overgebracht
door mondelinge of schriftelijke boodschappen.



De werken roepen vragen op als:
 Wat is kunst?
 Wie bepaalt wat het is?
 Wie bepaalt hoe het wordt tentoongesteld en bekritiseerd?
Kunstenaars
 Joseph Kosuth
 John Baldessari
 William Wegman
 Lawrence Weiner
 Joseph Beuys
 Hanne Darboven
 Hans Haacke
 Gerhard Richter
 Art & Language-groep (Groot-Brittannië)
 Daniël Buren
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 Dan Graham
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 Christian Boltanski
 Pierro Manzoni
 Shusaku Arakawa
 On Kawara


Marcel Broodthaers

2. Kunstenaars


Joseph Kosuth (1945-)
 Voorbeeld: One and Three Chairs
(1965). Stoel (82 x 37,8 x 53 cm),
fotopaneel (91,5 x 61,1 cm),
tekstpaneel (61 x 76,2 cm). New York,
MoMa.
Drie gelijke delen: een stoel, een foto
ervan en een afgedrukte definitie uit
een woordenboek.
Lawrence Weiner (1942-)
 Lawrence Weiner is een sleutelfiguur binnen de (Amerikaanse) conceptuele kunst. In
1968 houdt hij op met schilderen. Hij legt zich toe op schrijven van zinsneden in
boeken of op muren van galerieën.
functioneren als een sculptuur.
 Door geen absolute, dwingende betekenis naar voren te schuiven, krijgt de
toeschouwer de vrijheid om zijn eigen
(bij)gedachten te creëren. Weiners zinsneden zijn
een uitnodiging om na te denken over hoe wij ons
tot de ander en de wereld verhouden.
Weiner: TO SEE AND BE SEEN (1972). New York, Solomon R.
Guggenheim Museum (2004).

K un st g e sc h i ed e n is 6K S O – C . Bu y l e

 Voor Weiner is taal een volwaardig sculpturaal materiaal en kan elke taalconstructie
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Joseph Beuys (1921-1986)
 Joseph Beuys is één van de sleutelfiguren van de hedendaagse kunst.
 Hij maakt tekeningen, aquarellen, olieverfschilderijen, collages, objecten, installaties
en performances. Dit alles vormt één geheel waarbij elk onderdeel een logische
plaats bekleedt binnen zijn filosofie.
 Jarenlang zwerft Beuys de hele wereld rond met haast rituele museumsessies. Hij lijkt
een moderne sjamaan.
 Beuys wordt geboren in Duitsland. In 1936 wordt hij lid van de Hitlerjugend. In 1941
meldt hij zich vrijwillig bij de Luftwaffe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Beuys
radiotechnicus in een Stuka duikbommenwerper. In 1943 wordt zijn vliegtuig tijdens
een van zijn missies over de Krim neergeschoten. Beuys overleeft het ongeluk maar
raakt in coma onder de wrakstukken van het toestel. Hij wordt, bijna doodgevroren,
gevonden door nomadische Tataren, die hem met vet insmeren en in vilt wikkelen
om hem warm te houden en die hem zodoende het leven redden.
Soms wordt er gesuggereerd dat hij het verhaal verzon of de feiten overdreef om
vergeving te krijgen voor zijn deelname aan de oorlog.
 In 1962 komt Beuys in contact met Fluxus. Hij neemt deel aan Fluxus festivals, maar
slaat al spoedig een eigen richting in.
 Het werk van Beuys is conceptueel. Voor hem was het overbrengen van zijn ideeën
belangrijker dan de persoonlijke manuele uitwerking van zijn kunstwerken. De
uitwerking kan bijvoorbeeld ook gebeuren door technici en handwerkslieden. Hij
maakt in totaal meer dan 15.000 werken.
o Viltpak (1970), een pak bestaande uit een broek en een jasje gemaakt van vilt
o Ik hou van Amerika en Amerika houdt van mij (1974), een performance waarbij hij
zichzelf vijf dagen lang met een coyote in een kooi laat opsluiten in een galerie in
New York City.
o Sculpturen die 'vethoek' (Fettecke) worden genoemd: vetmassa's die in de hoek
van een kamer, op een stoel of in een kartonnen doos worden aangebracht.
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 Voorbeelden van bekende werken van Joseph Beuys zijn:
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 Uitspraken
o "Denken is een vorm van plastische kunst"
o "Ieder mens is een kunstenaar"
o "Kunst is een vrijheidswetenschap"
John Baldessari (1931-)
 In 1970 verbrandt Baldasari zijn eerdere kunstwerken en legt hij zich toe op
conceptuele kunst.
 Voorbeeld: I Will Not Make Any More Boring Art (1970)
Het hele oppervlak wordt ingenomen door deze zinsnede die telkens wordt herhaald,
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alsof het strafwerk is.
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On Kawara (1932-2014)
 On Kawara is een Japans hedendaags kunstenaar, bekend van onder meer de date
paintings die hij vanaf 1966 maakt.
 Voorbeeld: Today
o De Today serie bestaat uit eenvoudige schilderijen van klein formaat, waar op
een monochrome achtergrond met witte letters de datum van de dag waarop het
schilderij wordt gemaakt is geschilderd.
o Hij begint deze serie op 6 januari 1966.
o Er zijn enkele regels waar hij zich aan houdt.
1. Als een schilderij om twaalf uur 's nachts niet klaar is, wordt het vernietigd.
2. Bij ieder schilderij hoort een krantenknipsel met het belangrijkste onderwerp
van die dag.
3. Kawara gebruikt voor de schilderijen de taal en het datumformaat van de
plaats waar hij zich op dat moment bevindt.
o In een honderdjarige kalender houdt Kawara precies bij op welke dagen hij een
schilderij maakt, wat het formaat is, een uitstrijkje van de verf die hij gebruikt, en
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de krantenkop van de bewuste dag.
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Roman Opalka (1931-2011)
 Frans kunstenaar van Poolse afkomst.
 Sinds 1965 werkt hij aan zijn project ‘1965 / 1–∞’.
o Hierbij schildert hij regels van oplopende getallen op zijn doeken die hij ‘détails’
noemt. Opalka wil zo een spoor van het onomkeerbaar verglijden van de tijd
laten zien.
o In 1965 schildert Opalka met het kleinste penseel dat hij kan vinden een wit cijfer
1 linksboven op een zwart doek van 196 x 135 cm. Vanaf 1968 werkt hij continu
aan dit project.
o Vanaf 1968 spreekt Opalka elk getal dat hij schildert uit in het Pools.
o In 1972 bereikt hij het getal 1.000.000 en besluit hij om zijn werkwijze iets aan te
passen. Voor elk nieuw doek voegt hij 1% wit toe aan de verf die de achtergrond
van zijn doek vormt. De doeken - die aanvankelijk geheel zwart waren - worden
dus steeds iets lichter, wat ook het verglijden van de tijd illustreert.
o Aan het eind van elke werkdag maakt Opalka een portretfoto van zichzelf in zo
neutraal mogelijk licht en met een neutrale gezichtsuitdrukking.
o Opalka gebruikt penselen nummer 0. Pas wanneer hij een getal heeft voltooid
doopt hij zijn penseel opnieuw in. De penselen worden voorzien van het eerste en
het laatste getal dat ermee is geschilderd, soms ook tussenliggende getallen die
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bijzonder waren. Vervolgens worden ze bewaard.
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Daniel Buren (1938-)
 Hij maakt verticaal gestreepte doeken of posters in verschillende contexten: musea,
spandoeken, sandwichborden… De strepen zijn altijd 8,7 cm breed.
 Hij vestigt de aandacht op de rol die de context speelt bij het herkennen van een
voorwerp als ‘kunst’.
 Bovendien kan kunst een ruimte of context te veranderen tot een ruimte die kunst
waard is.

Daniel Buren: Les deux plateaux (De zuilen van Buren) (1985/86). Parijs, Palais Royal.

Lucio Fontana (1899-1968)
 Fontana laat de ruimte in het tweedimensionale
schilderij binnendringen. Hij prikt gaten in het
doek (Buchi) of snijdt het met een mes stuk
(Tagli).
 In zijn ogen is deze ogenschijnlijk ruwe, snelle
methode een bevrijdende daad. Het materiële
letterlijk ruimte te scheppen voor de
visualisering van een idee.
 Het werk van Fontana is conceptuele kunst waarin het idee belangrijker is dan de
manier waarop het in praktijk wordt gebracht. Dit blijkt uit de titels van zijn werk:
Concetto Spaziale (Ruimtelijk concept) voor zijn schilderijen, en Scultura Spaziale
(Ruimtelijk beeldhouwwerk) voor zijn beelden.
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oppervlak moet doorbroken worden om
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Marcel Broodthaers (1924-1996)
 Belgisch dichter die rond 1965 overstapt naar de beeldende kunst.
 Tussen 1968 en 1972 richt hij in zijn huis in Brussel een Musée d’Art Moderne,
Département des Aigles (Museum van Moderne kunst, Afdeling Adelaars) in. Het
eerste gedeelte (Section XIX Siècle) bestaat uit posters, postkaarten, inscripties,
pakkisten waarop adelaars zijn te zien.
De collectie wordt later, in 1972, samen met de Section des Figures tentoongesteld
met Magritte-achtige labels met daarop de tekst: ‘Dit is geen kunstwerk’.

Hij prikkelt de toeschouwer om na te denken over de factoren die bepalen of en
object als een kunstwerk mag worden beschouwd.
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Hyperrealisme
1. Inleiding


Bij zijn ontstaan kent het hyperrealisme (= fotorealisme) veel succes bij
kunstverzamelaars en kunsthandelaars.
Het hyperrealisme vormt een tegengewicht voor de minimale en conceptuele stijlen die
sterk gewaardeerd worden door de critici en museumconservators.



Het hyperrealisme lijkt terug te grijpen naar het realisme, de stijl die voorafgaat aan het
impressionisme en de avant-garde.

2. Kunstenaars
Gerhard Richter (1932-)
 Gerhard Richter wordt beschouwd als de belangrijkste hedendaagse kunstenaar.
 Hij werkt vanaf de jaren 1960 in verschillende stijlen naast elkaar (abstract,
conceptueel en hyperrealistisch)
 Begin jaren 1960 schildert Richter voor het eerst foto’s na. Dit kunnen
krantenknipsels zijn en familiekiekjes die in zwart-wit worden uitvergroot. Later
schildert hij ook eigen foto's na zoals landschappen en zeegezichten in kleur.
foto. Hij trekt ook krassen in de verf en schraapt de verf er ook weer af, een techniek
die hij later ook in zijn expressief abstracte werken wordt
toegepast.
 ‘Ema naakt’ verwijst naar Marcel Duchamp.

Richter: Ema naakt (Naakt op een trap) (1966). Olieverf op doek, 200 x
130 cm. Keulen, Museum Ludwig.
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Hij vervaagt meestal de contouren, waardoor het schilderij lijkt op een soft focus-
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Richter: Portret van Lize Kertelge (1966).
Olieverf op doek, 65 x 70 cm.
Nuremberg, Neues Museum.

Cluck Close (1940-)
 Close fotografeert hoofden met een spiegelreflexcamera en schildert die op groot
formaat na op doek.
 Hij reproduceert precies wat de camera ziet:
o er zijn meer details dan het oog kan waarnemen.
o beperkte scherptediepte (hoe wijder de opening van de lens, hoe kleiner het
gebied waarbinnen het beeld scherp is).

Chuck Close: Susan (1972). Acrylverf op doek, 252 x 226,5 cm.
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o vervorming door de lens (groothoeklens).
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Richter: Twee kaarsen (1982).
Olieverf op doek, 120 x 100 cm.
Chicago, The Art Institute of Chicago.

Richard Estes (1932-)
 Hij kiest als thema de moderne grootstad New York met haar glazen façades en
glimmend metronet. Hij schildert weerspiegelingen. Menselijke figuren zijn afwezig
of spelen een ondergeschikte rol. De architectuur is het onderwerp.
 Hij brengt talrijke kleine correcties aan in het beeld dat hij uitkiest.
 Hij brengt de verf aan in transparante lagen en gebruikt impastostrepen voor
lichtweerkaatsingen.
 De composities zijn uitgekiend.

Richard Estes : New York City Subway 1960s (1969). Olieverf op doek.
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Richard Estes : Bus Reflections Ansonia near Embassy Hotel New York 1970s (1974). Olieverf op doek,
101,6 x 132,1cm. Privé-verzameling.
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Duane Hanson (1925-1996)
 Beeldt Amerikaanse stereotypen af, op briljante maar soms nogal wrede wijze.
 Hij maakt afgietsels van echte mensen
 Materiaal: polyester, glasvezel en textiel.
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Hanson: Vrouw met boodschappenwagentje (1969). Polyester, glasvezel, acrylverf, echte kleren en
objecten, 166 x 130 x 65cm. Aken, Ludwig Forum für Internationale Kunst.
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Land art
1. Inleiding


Op het einde van de jaren 1960 ontstaat land art. Dit ontstaan viel samen met een
toenemende belangstelling voor ecologie en een bezorgdheid om milieuvervuiling en
massaconsumptie.



Het publiek krijgt het eigenlijke kunstwerk niet te zien in een galerij of museum. Het
bevindt zich op een afgelegen plek of is tijdelijk. Wat in de galerij of museum wordt
getoond, zijn schetsen, documenten en foto’s.



Kunstenaars: de meeste land-kunstenaars zijn Britten en Amerikanen.
 Robert Smithson
 Walter De Maria
 Christo
 Andy Goldsworthy

2. Kunstenaars
Christo en Jeanne-Claude (resp. Christo Javacheff, 1935- en Jeanne-Claude Denat, 1935-)
 Monumentale omgevingswerken, in de stad of op het platteland.
 Zij bekostigen alles zelf door de verkoop van voorbereidende schetsen, documenten,
foto’s enz. De werken kunnen niet worden verkocht.
 Hun projecten nemen vele jaren in beslag (onderhandelingen, wettelijke
toestemming, realisatie).
 Voorbeelden
o Wrapped Coast (1968/69) (Little Bay, Australië)
o Valley Curtain (1970/72) (Rifle, Colorado)
o Running Fence (1972/76) (Marin en Sonoma Counties, Californië)
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 Objecten worden tijdelijk ingepakt.
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o Surrounded Islands (1980/83) (Miami, Florida)
o Pont neuf wrapped (1975/85) (Parijs)
o The Umbrellas (1975/85) (Japan, V.S.)
o Wrapped Reichstag (1971/95) (Berlijn)
o Wrapped Trees (1999) (Zwitserland)
o The Gates (1979/2005) (Central Park, New York City)

Robert Smithson (1938-1973)
 Voorbeeld : Spiral Jetti (1970) Rots, aarde, water en zoutkristallen, 457 x 4 m. Utah,
Great Salt Lake.
o Verlaten industriegebied, sterk vervuild door oliezoekers.
o Enkel bekend door foto’s en een film die kort na de voltooiing werd gemaakt.
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o Bestaat nog en is onderhevig aan erosie. Staat meestal onder water.
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Andy Goldsworthy (1956-)
 Goldsworthy werkt meestal in de omgeving van zijn huis, in Schotland.
 Hij legt zichzelf volgende beperkingen op:
o Hij gebruikt het materiaal uit de omgeving.
o Hij werkt één dag aan elk kunstwerk.
o De natuurelementen en vooral het licht spelen een belangrijke rol.
 Materiaal: takken, twijgjes, doorns, stof, leisteen, kalksteen, verbrande aarde, rots.
 Wij kennen zijn kunstwerken door de boeken die hij publiceert en door films.
 Enkele technieken
o Bladerenkrans: bladeren die aan een boom of rots worden vastgemaakt en
gloeien bij zonsopgang.
o Door bladeren bedekte rots: met water worden de blaadjes dakpansgewijs op de
steen gelegd. De foto wordt genomen wanneer het zonlicht een moment de kleur
intenser maakt.
o Bladerenscherm: met twijgjes worden blaadjes aan elkaar vastgemaakt. De ene
kant van het scherm werpt een schaduw, de andere filtert het licht.
o Kleurenketting: gamma, zoals in een verfdoos, aan een boom of op het water.
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o Stapelingen: van stenen, van takken (bijvoorbeeld rond een rots).
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Arte Povera
1. Inleiding


‘Arte povera’ betekent ‘arme kunst’.



De term is afkomstig van de criticus Germano Celant, die in 1967 een aantal Italiaanse
kunstenaars van dit etiket voorzag, omdat ze alledaagse ‘nederige’ (of ‘arme’) materialen
gebruiken voor hun kunst. Zo gebruikt Boetti hout en Kounellis gemalen koffie. Merz
gebruikt neonbuizen, een technologisch materiaal dat in het dagelijks leven gewoon
voorkomt. Andere materialen zijn was, lood, graniet, doek, plastic, groenten en zelfs
levende dieren. De naam ‘arme kunst’ moet niet letterlijk worden genomen, want de
meeste materialen zijn niet goedkoop.



Kunstenaars:
 Alighiero Boetti
 Jannis Kounellis
 Mario Merz
 Michelangelo Pistoletto
 Giuseppe Penone

Michelangelo Pistoletto (1933-)
 Voorbeeld: Venere van de vodden
(1967). Marmer en textiel, 212 x 340 x
110 cm. Liverpool, Tate.
o Samenstelling van klassiek en
hedendaags beeld. We zien dat in
veel arte povera-werk.
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2. Kunstenaars



Mario Merz (1925-2003)
 Voorbeeld : Zwarte iglo (met opschrift Luoghi senza Strada (Plaatsen zonder straat) )
(1967/94). IJzer, asfalt, neonbuis, leisteen, lijmklemmen, buisklemmen,
transformator (geïnstalleerd kunstwerk) ca. 251 x ø 490 cm. Eindhoven, Van Abbe
Museum.
o De iglo’s zijn oervormen, opgebouwd uit de reeks van Fibonacci. Deze wiskundige
reeks is aanwezig in de natuur.
o Merz combineert dit met neon, dat ruimschoots aanwezig is in de moderne
maatschappij.

Jannis Kounellis (1936-)
 Woont in Rome, is van Grieks van oorsprong.
 Vanaf ca. 1963 neemt Kounellis gevonden voorwerpen en alledaagse materialen in
jutezakken, ijzer, gemalen koffie. Hij maakte installaties met brandende gasvlammen.
 Voorbeeld: Zonder titel (1969). Twaalf paarden, variabele afmetingen. Rome, Galleria
l’Attico.
o Opgesteld zoals schilderijen of beelden, op gelijke afstand van elkaar.
o Grens tussen kunst en leven vervaagt.
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zijn beeldobjecten op. Hij gebruikt bijvoorbeeld aarde, leem, steenkool, teer,
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Giuseppe Penone (1947-)
 De natuur speelt een belangrijke rol in zijn werk.
 Vanaf 1969 maakt hij zijn reeks Bomen. Hij werkt hij met hout, waarvan hij de
jaarringen verwijdert. De afgehakte boomstam of de geometrische balk wordt
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opnieuw het organische, jonge boompje dat hij ooit was.
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Performance en body art
1. Inleiding


Vanaf de jaren 1970. Het is een populaire en controversiële kunstvorm die een reactie
vormt op het onpersoonlijke van de minimale en conceptuele kunst.



Performance of body art is een kunstvorm waarin het lichaam (meestal dat van de
kunstenaar zelf) als medium wordt gebruikt. Dit gebeurt vaak op exhibitionistische, soms
zelfs masochistische wijze. Het menselijk bestaan wordt onderzocht of van commentaar
voorzien.
Voorlopers
 Marcel Duchamp (hij verklaart dat alles als kunstwerk kan worden gebruikt.
Bovendien maakt hij in 1959 With My Tongue in My Cheek, een afdruk van zijn eigen
wang).
 Yves Klein (hij gebruikt in 1960 het vrouwelijk lichaam als levend penseel voor zijn
Anthropometries).
 Piero Manzoni (hij signeert in 1961 het lichaam van verschillende mensen om een
reeks levende beeldhouwwerken te maken).

Duchamp: With My Tongue in My
Cheek (1959). Gipsafdruk, potlood
op papier, 24,8 x 15 cm. Parijs,
Centre Pompidou.

Manzoni
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 Fluxus
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2. Kunstenaars


Joseph Beuys (1921-1986)
 Hij gebruikt de Duitse term ‘Aktion’.
 Sommige van zijn Aktionen sluiten aan bij de happenings uit de jaren zestig, andere
bij de performances. Zijn ‘seminars’ lijken veeleer happenings, terwijl Ik hou van
Amerika en Amerika houdt van mij (1974) duidelijk een performance is.



Chris Burden (1946-)
 Hij onderzoekt de grens van wat het (eigen) lichaam kan verdragen.
 Voorbeeld: Shoot (1971). Burden laat zich met een pistool door zijn arm schieten.

Ulay en Abramovic (resp. Uwe Laysiepen, 1943- en Marina Abramovic, 1946-)
 Zij werken samen van 1976 tot 1988.
 Drie jaar voordien was de ex-Joegoslavische Marina Abramovic met
soloperformances begonnen. Deze performances hebben vaak een
Minstens één keer hebben ze de kunstenares daarbij van de dood gered.

Abramovic: Rhythm 0 (1974). Napels, Studio Morra.
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huiveringwekkend karakter. Sommige ervan zijn door de toeschouwers stilgelegd.
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 Vanaf 1976 treedt Abramovic op met haar Oost-Duitse partner Ulay. Zij laten zich
inspireren door niet-westerse filosofieën, exotische rituelen en meditatietechnieken.
Abramovic meent namelijk dat er een overeenkomst bestaat tussen deze rituelen en
haar intuïtief opgezette soloperformances. Hun gezamenlijke performances zijn
vooral gericht op uithouding en meditatie. Hun relatie en samenwerking eindigt na
twaalf jaar.
 Voorbeeld: Rest - Energy (Dublin, 1980)

 Marina Abramovic doet sindsdien opnieuw soloperformances.
Gilbert & George (resp. Gilbert Proersch, 1943- en George Passmore, 1942-)
 Hun performances zijn allesbehalve masochistisch.
 Gilbert en George ontmoeten elkaar aan de Londense St. Martin's School of Art en
gaan samenwonen en -werken.
 Het is in die tijd niet gemakkelijk om de aandacht te trekken in het artistieke Londen.
Daarom kleden Gilbert & George zich in volle flowerpowertijd als conservatieve
burgermannetjes, met driedelig pak, das en wit hemd. Ze verven hun handen en
hoofden in brons, goud of groen. Als er ergens een belangrijke vernissage is, dagen ze
 Voorbeeld: Underneath the Arches (The most intelligent, fascinating serious and
beautiful artpiece you have ever seen) (1969).
o Dit is hun eerste singing sculpture.
o Onder begeleiding van een song uit de jaren 1930
voeren ze zeven dagen lang, zeven uur per dag,
houterige bewegingen uit.
 Gilbert & George vervullen hun rol ook heel consequent
tijdens hun leven van alledag en ritualiseren op die manier hun hele bestaan.
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onaangekondigd op. Ze poseren als levende kunstwerken (living sculptures).
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Marc Quinn (1964-)
 Voorbeeld: Self (1991). Bloed, roestvrij staal, plexiglas en diepvriesuitrusting, 208 x 63
x 63 cm. Londen, Saatchi Gallery.
o Een reeks ‘zelfportretten’ die een voorbeeld zijn van body
art.
o Quinn laat vanaf 1991 4,5 liter bloed aftappen (de
gemiddelde hoeveelheid in een mensenlichaam) over een
periode van 5 maanden en vriest het in, in een afgietsel
van zijn hoofd.
o Om de 5 jaar maakt hij een nieuwe versie van dit
kunstwerk.
o De sokkel bestaat uit spiegelend materiaal. De toeschouwer wordt in het
kunstwerk opgenomen.
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o Het kunstwerk brengt het verouderingsproces en de sterfelijkheid in beeld.
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Videokunst
1. Inleiding


Net als andere kunstvormen uit die periode (performance, installatie) laat ook de
videokunst de schilderkunst achter zich.

2. Kunstenaars
Nam June Paik (1932-2006)
 Deze Koreaans Amerikaanse kunstenaar was de pionier van de videokunst. Hij kwam
voort uit Fluxus. Dit verklaart wellicht zijn voorliefde voor gedurfde experimenten.
 Zijn eerste video-experiment dateert van 1963.
 Kenmerken:
o Zijn video-installaties zijn vaak een combinatie van video en sculptuur.
o De beelden worden elektronisch vervormd.
o Geluid en muziek spelen een belangrijke rol.

Paik: Capella (1990). Raamstructuur in
aluminium, 6 Sony tv's, geschilderde wieldop, 1
Sony Laser Disk Player RN 7982. ø 273 x 41 cm.
Brussel, KMSKB.
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o Het resultaat oogt vaak flitsend, nerveus en psychedelisch.
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Bill Viola (1951-)
 Deze Amerikaanse kunstenaar is de grootste videokunstenaar van deze tijd. Viola
bezorgt de toeschouwer vaak een bijzonder intense ervaring.
 Thema’s: geboorte, sterfelijkheid en dood, menselijke emoties.
 Kenmerken:
o intens geacteerd
o platte digitale schermen met scherpe beelddefinitie
o kleur, licht en compositie krijgen veel aandacht
o slow motion
 Invloeden uit de schilderkunst, bijvoorbeeld van
o Dirk Bouts
o Jeroen Bosch
o Giovanni Bellini
o Masolino

Viola: The Greeting (1995). Video- en geluidsinstallatie, beeld 282 x 241,3 cm. Tilburg,
De Pont Museum.
Pontormo: Visitatie (ca.1528/9). Olieverf op hout, 202 x 256 cm. Carmignano, San
Michele.
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o Pontormo
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Computerkunst
1. Inleiding


Digitale kunst is een hedendaagse kunstvorm vanaf 1970 waarbij de computer een
belangrijke rol speelt.



Kunstenaars gebruiken tot 1990 meestal analoge media. Met de komst van eerste goed
bruikbare computers ontstaat er een soort van digitale kunst. Kunstenaars laten
computers met bepaalde codes tekeningen printen of manipuleerden de uitgaande data.



De grote opkomst van digitale kunst begint met de komst van het internet in zijn huidige
vorm.
Enkele soorten:
 computergraphics
 3D-computergraphics
 animatie
 interactieve kunst
 virtuele werkelijkheid

Nick Ervinck: SIUTOBS (2006). Print, aangebracht op pvc, 83 x 56 cm.
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 …
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Neo-expressionisme
1. Inleiding


In de jaren zeventig flakkert het expressionisme in de schilderkunst opnieuw op in
Duitsland.



Kunstenaars:
 Anselm Kiefer
 Jörg Immendorf
 A.R.Penck
 Georg Baselitz

2. Kunstenaars
Anselm Kiefer (1945-)
 Geboren in het laatste oorlogsjaar 1945. Woont sinds 1993 in Frankrijk.
 Het centrale thema in zijn werk is het oorlogsverleden van Duitsland. Hij uit zijn
afgrijzen niet rechtstreeks, maar roept een lugubere sfeer op.
 Materiaal: verf, klei, hars, haar, as, lood, verdroogde wortels, verkoolde takken,

Kiefer: Innenraum (1981). Olieverf, acrylverf en
papier op doek, 287,5 x 311 cm. Amsterdam,
Stedelijk Museum.
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opgezette dieren.

194



195

K un st g e sc h i ed e n is 6K S O – C . Bu y l e

Bouwkunst van pomo tot nu
- IX -

POMO – Postmodernisme
1. Inleiding


De term postmodernisme werd voor het eerst gebruikt door de architectuurcriticus
Charles Jencks in zijn boek ‘The Language of Post-Modern Architecture’ uit 1977.



Het postmodernisme ontstond als reactie tegen het modernisme met zijn strenge,
rechthoekige vormen en abstracte geometrie zonder versieringen.



Het publiek verlangde naar meer frivoliteit en persoonlijkheid in de architectuur.



Het postmodernisme is vaak een mengelmoes van materialen, stijlen en kleuren.



Kenmerken:
 speels, theatraal en kitscherig
 eclectisch: gebruiken van bouwelementen uit het verleden (klassieke zuilen,
frontons, …), eventueel gemaakt van ongebruikelijke materialen (zuilen van neon of
glanzend staal).
 gebruik van felle kleuren

2. Voorbeelden
Philip Johnson (1906-2005): AT&T
 Dit gebouw bracht het postmodernisme
onder de aandacht van de wereld.
 Bovenop de wolkenkrabber staat een
gebroken fronton. Dit is zo vaak herhaald
dat het een cliché is geworden in het
postmodernisme.
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hoofdkantoor in New York (1978-1984)
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Charles Moore (1925-1993): Piazza d' Italia in New Orleans (1975-1980)
 Extreme vorm van postmodernisme. Gebouwd voor de lokale Italiaanse
gemeenschap.
 Totaalindruk: fel verlichte tempelruïne
 In het midden: fontein in de vorm van Italië, met water dat naar beneden loopt via de
rivieren de Po, Tiber en Arno. Op een van de muren van de fontein prijkt het gezicht
van de architect. Water spuit uit zijn mond.
 Gebruik van de 5 zuilenorden.
 Materiaal: marmer, roestvrij staal, neon en baksteen
 De achterste poort, die iets hoger ligt, moest de ingang van een restaurant worden.

Michael Graves (1934-2015): Portland-gebouw in Portland Oregon (1979)
 Combinatie van verschillende materialen, stijlen en kleuren.
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 Invloeden: niet alleen klassieke traditie, maar ook Egyptische stijl en art deco.
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Ricardo Bofill (1939-): Les Espaces d'Abraxas in Marne la Vallée (1978)
 Woonwijk in de nieuwe stad Marne Ia Vallée, 16 km buiten Parijs.
 Les Espaces d’Abraxus bestaat uit drie gebouwen (Theater, Paleis en Triomfboog) en
is gebaseerd op het classicisme met zuilen en pilasters.
 Om een enorm theater met podium te creëren (met de bewoners als spelers) werden
de nieuwste technieken en materialen werden gebruikt, zoals voorgestort beton.

James Stirling (1926-1992): Uitbreiding van de Staatsgalerie, Stuttgart (1977)
 James Stirling wil niet in het hokje ‘postmoderne architectuur’ worden gestopt. Toch
is zijn uitbreiding van de Staatsgalerie in Stuttgart wel degelijk postmodern.
 Invloeden: allerlei, van De Stijl en Le Corbusier tot Alvar Aalto, Egyptische kroonlijst,
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18de-eeuwse portiek…
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Hightech
1. Inleiding

 Hightech architectuur is door de architectuurcriticus Charles Jencks omschreven
als de tweede machine-esthetiek.
 Kenmerk: de technologie is niet noodzakelijk vooruitstrevender dan bij andere
architectuur. De technologie is wél duidelijk zichtbaar.
 Voorlopers
 de Eiffeltoren in Parijs. De ideeën achter de Eiffeltoren en een hightech
gebouw als het Centre Pompidou, zijn hetzelfde. Van beide gebouwen is het
skelet zichtbaar en beide zijn lofzangen op de technologie. Beide gebouwen
kregen heel wat kritiek te verduren.
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 Buckminster Fuller: geodetische koepels

 Frei Otto: de overdekking met behulp van trekbalken voor de overkapping van
het olympisch stadion in München (1972)

 Archigram: 'pop'-architectuur uit de jaren zestig

 het skelet is flexibel ontworpen, zodat het gebouw vergroot of verkleind kan
worden.
 kleur: vaak primair en toegepast voor praktische in plaats van alleen
decoratieve doeleinden.
 goedkoop, gemakkelijk en snel te bouwen zijn.
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 Kenmerken van hightech architectuur:

2. Voorbeelden

 Sir Norman Foster (1935-) : Renault distributiecentrum (1981). Engeland, Swindon.
 Het gebouw bestaat uit een reeks met aluminium beklede gewelven, gemaakt
van gele stalen masten met kabels die dienen als stutten.
 De hele structuur kan worden ontmanteld of uitgebreid zodat meer magazijn-,
kantoor- of expositieruimte ontstaat.

 Richard Rogers (1933-) + Renzo Piano (1937-): Centre Pompidou (1971-1977). Parijs.
 De ruimten binnen kunnen worden veranderd.
 Rogers en Foster gebruiken kleur om de pijpleidingen te coderen die buiten
aan het Centre Pompidou zitten. De kleuren die gekozen werden voor het
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Centre Pompidou waren rood, wit en blauw - de kleuren van de Franse vlag.

 Sir Norman Foster (1935-) : Hongkong & Shangai bank (1979-1985). Hongkong..
 Dit gebouw wordt wel het ultieme hightech gebouw genoemd.
 Het is opgebouwd uit drie torens, alle van verschillende hoogte. Ze zijn zo
geplaatst dat het gebouw een massief rechthoekig blok lijkt aan de voorzijde,
maar van opzij op een sprookjesachtig kasteel met de smalle torens die als
pinakels de lucht insteken.
 In het hart van de bank ligt een atrium en doorheen het hele gebouw vormen
de X-vormige stutten een sterk motief dat verwijst naar de constructie.

 Richard Rogers (1933-): Hoofdkantoor Lloyd's (1978-1986). Londen.
 Het gebouw staat midden in de City (Londen).

atrium.
 Dit atrium, dat net zo hoog is als het gebouw, vormt het hart waaromheen de
kantoren zijn gegroepeerd.
 De façade, hoewel een betonnen constructie, is bedekt met staal en glas. Dit
zorgt overdag, met alle voorzieningen aan de buitenkant, voor een glinsterend
effect en 's nachts voor een dramatisch silhouet.
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 Opvallend is de 'binnenstebuiten'-constructie. Rogers plaatste alle

 Jean Nouvel (1945-) :( Institut du Monde Arabe (1981-1987). Parijs.
 Zonwerende panelen met Arabische siermotieven veranderen al naargelang de
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hoeveelheid licht van buiten. Dit wordt automatisch elektronisch geregeld.

Deconstructivisme
1. Inleiding


Kenmerken:

 indruk van instabiliteit, alsof het gebouw zal instorten
 soms humoristisch

2. Voorbeelden


Coop Himmelb(l)au (opgericht in 1968): Opbouw voor een advocatenkantoor (19831988). Oostenrijk, Wenen.
 Kantoorruimte bovenop een bestaand
gebouw

Frank O.Gehry (1929-): Guggenheim Museum (1997). Spanje, Bilbao.

 Inspiratiebron: decors van
Lang
 Bekleed met titanium (felle
schittering)
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Metropolis, de film van Fritz

205





Zaha Hadid (1950-): Vitra brandweerkazerne (1990-1993). Duitsland, Weil am Rhein.



Gordon Matta Clark (1943-1978) : Conical intersect (1975). Parijs .

 De deconstructivistische architectuur vertoont verwantschap met de
experimenten van Gordon Matta Clark.
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 Hij maakt gaten in gebouwen die moeten worden afgebroken.

BLOB (architectuur)
3. Inleiding


‘Blob’ is het Engelse woord voor ‘klodder’. Deze term wordt gebruikt om de vorm te
beschrijven die ontstaat wanneer je een wolk van willekeurige punten in een CADcomputerprogramma aanklikt. Architect Greg Lynn bedacht de term ‘blob architectuur’
in 1995.



De term BLOB is ook afgeleid van de computerterm BLOB (binary large object): het
dataformaat waarmee deze vormen worden opgeslagen (binair).

4. Voorbeelden
Peter Cook en Colin Fournier (resp.1936- en 1944-): Kunsthaus (2003). Oostenrijk, Graz.
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 Ter gelegenheid van Graz Culturele hoofdstad van Europa gebouwd.
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Frank O.Gehry (1929-): Guggenheim Museum (1997). Spanje, Bilbao.

K un st g e sc h i ed e n is 6K S O – C . Bu y l e

 Ook deconstructivistisch (zie hoger).
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Biomorfe architectuur


William Morgan Architects: Duinhuis (1975). Florida, Atlantic Beach.



Javier Senosiain (1948-) : De nautilus (2007). Mexico, nabij Mexico City.
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K un st g e sc h i ed e n is 6K S O – C . Bu y l e

 www.organicarchitecture.weebly.com
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K un st g e sc h i ed e n is 6K S O – C . Bu y l e

Ecologische architectuur
(Zie opdracht)

