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kennis van kunst en cultuur
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vormgeving
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De vragen??????????



De grote 
veranderingen

Industriële verandering(massaproductie) 
Amerikaanse revolutie(begin democratie) 

Machtsfactor bourgeoisie(Openbare kunst) 
Arbeiders en boeren(extreme armoede onderklasse) 



Schilder
kunst



Romantiek historische thema’s 
dramatische gebeurtenissen 
exotische onderwerpen 
natuur 
dromen 
sprookjes 
bovennatuurlijke 

De verbeelding van wreedheid en erotiek sluit aan bij de Romantische
belangstelling voor emotie 1
• De Oosterse situering van het onderwerp sluit aan bij de Romantische
belangstelling voor het exotische

• De dood van Sardanapalus toont het beeld van de Oriënt als een
(inferieure) door geweld, ongecontroleerde driften en lust gedreven
samenleving 1
• Dit beeld vindt zijn oorsprong in het superioriteitsgevoel van de
Europeanen 1 of
• De dood van Sardanapalus toont het beeld van de Oriënt als een losbandige, spannende en 
sensuele sprookjeswereld van duizend-en-
één nacht 1
• Dit beeld vindt zijn oorsprong in de geheime verlangens van de
Europeaan met zijn (door kerk en staat) gereguleerde gevoelsleven 1

Het neoclassicisme was didactisch van aard en stelde de klassieke
waarden en deugden, zoals evenwicht en harmonie, aan de orde
(waarbij strikt de regels van de schilderkunst dienden te worden
gevolgd). 1
• Délacroix’ chaotische en gewelddadige verbeelding van De dood van Sardanapalus staat 
haaks op deze uitgangspunten. 1

In het brieffragment typeert Délacroix de Oriënt vanuit een Romantisch verlangen naar een 
ongecompliceerd en paradijselijk (pre-industrieel) bestaan. Hij ziet mensen om zich heen (in 
tegenstelling tot zijn eigen cultuur) als onbedorven en in rust en eenvoud levend.



De verbeelding van de (ver)koop van een (naakte) slavin sluit aan op
de romantische belangstelling voor wreedheid en/of erotiek 1
• De oosterse situering van het onderwerp sluit aan op de romantische belangstelling voor het 
exotische / 'het andere'

Slavenhandel in deze vorm kwam in de negentiende eeuw in het
Nabije Oosten niet voor.
− Het is gezien de zeden en gewoonten in het (islamitische) Nabije
Oosten in de negentiende eeuw onwaarschijnlijk dat een vrouw naakt
is in het openbaar.
− De voorstelling leunt zeer sterk op de klassieke (Westerse) kunst (wat
suggereert dat de voorstelling een atelieropstelling is).

Het beeld van het 'inferieure Oosten' dat ondergeschikt is aan het 'superieure Westen' 1 De 
vrouwelijke slaaf visualiseert de afwijkende / inferieure oosterse
moraal op het gebied van zedigheid en/of staat symbool voor de in het Oosten gangbare 
cultuur van vrouwenonderdrukking waarvan in het
Westen (destijds) geen sprake (meer) was

Het Engelse Oriëntalisme is vaak meer ingehouden dan de Franse benaderingswijze / 
Het Engelse Oriëntalisme vertoont vaak minder
hang naar sensatie dan de Franse benaderingswijze 1
• een van de volgende kenmerken: 1
− Lewis toont in The Hhareem sensualiteit en/of
geweld/onderdrukking op een kuise/subtiele wijze.
− Lewis besteedt in The Hhareem veel aandacht aan de correcte
weergave van sociaal-maatschappelijke verhoudingen in de opstelling van figuren.

Het antwoord dient de volgende strekking te hebben:
Een harem is een ruimte (of een aantal ruimtes) in een woning die bestemd was als 
exclusief verblijf voor vrouwen. (Het betreden van een harem door een westerse man (als 
Lewis) was ondenkbaar.)

Er was in Europa sprake van een beperkt beeld van het Oosten doordat (een van de 
volgende):
− beschrijvingen en verbeeldingen van het Oosten vaak werden
geconstrueerd vanuit (eenzelfde) westers beeld van het Oosten.
− beschrijvingen en verbeeldingen van het Oosten vaak op elkaar waren
gebaseerd (en daarmee een beeld uit de tweede hand zijn).
− slechts een klein aantal westerlingen daadwerkelijk afreisde naar het
Oosten.
− slechts een klein aantal oosterlingen daadwerkelijk afreisde naar het
Westen.

Binnen het oosters exotisme is sprake van een beeld van de Arabische cultuur / het 
Oosten als een primitieve cultuur die (ten opzichte van het Westen) weinig beschaving en 
ontwikkeling kent. Het Oosten wordt daarmee gezien als de onveranderlijke inferieure 
tegenpool van het Westen. Deze (vastgeroeste) zienswijze die geprojecteerd wordt op het 
Oosten maakt het verkrijgen van een objectief beeld onmogelijk, omdat er sprake is van 
een voortdurende ongelijkwaardigheid.



Realisme Soberder kleurgebruik 
arbeiders als onderwerp 
verschillende uitgangspunten 
sociaal bevlogen  
Daumier 
Courbet 
1855 eerste salon Refuse 
Courbet protest 
nieuwe stijl Realisme 

Millet voelt zich betrokken bij het zware werk van de landarbeiders en voert de glorie van de 
arbeid op als uitgangspunt voor een schilderij, of: Millet ziet in het nederige onderwerp een 
nieuw schilderkunstig genre (met een sociaal-kritische teneur).

Arbeid (of gebeurtenissen van alledag) werd(en) niet beschouwd als een esthetisch of tot de 
verbeelding sprekend, schilderkunstig onderwerp.
De voorstelling van een boer week af van de heersende conventies, of: het afbeelden van een boer 
die (op het eerste gezicht) fysieke en mentale gebreken vertoont, werd niet als verheffend 
beschouwd (maar als provocerend).
De ’glorie’ die Millet schildert en waarover hij schrijft, wordt opzettelijk niet begrepen en anders 
geïnterpreteerd: alsof de kunstenaar niets beters kon bedenken.
Het bestaan van dit soort mensen wordt ontkend: ze zouden zelfs in een gekkenhuis niet te vinden 
zijn.

Schilderijen van werkende boeren en arbeiders hadden een uitgesproken sociaal karakter; de 
realisten schilderden arbeiderstaferelen met een grote eerlijkheid/directheid, of: hun 
onderwerpskeuze zou de sociale veranderingen in een stroomversnelling kunnen brengen. De 
gevestigde orde was bang voor revolutie. De lagere klassen konden door deze werken worden 
aangesproken en zij zouden zich tegen de bezittende klasse kunnen keren. Daardoor kregen de 
werken van de realisten een radicaal politiek karakter en werden de realisten gezien als 
oproerkraaiers.

De vrij ’ruwe’ schilderwijze druist in tegen de toen gangbare/geapprecieerde
schildertechniek.
• De geringe detaillering sluit niet aan bij de waardering/voorkeur voor verfijning destijds. • Het lage 
standpunt bevindt zich dichtbij de figuur, of: Millet heeft weinig afstand van de
oprijzende man genomen.
• Het contrast tussen het vlakke land en de zich oprichtende boer confronteert de
beschouwer onverbloemd met de figuur van de boer.
• Het (diffuse strijk)licht versterkt de (kromme) gestalte van de zwoegende boer.

Millet schilderde zijn zaaier vanuit een ideologische, sociaal politieke stellingname. Hij wilde de 
harde realiteit en de heroïek van het
boerenleven verbeelden 1
• Van Gogh zocht naar een nieuwe beeldtaal. Door de krachtige penseelstreek en het expressieve 
kleurgebruik wilde hij de
levenskracht van de natuur verbeelden



De schilders van Barbizon keerden zich tegen de geïdealiseerde, aan
de klassieke oudheid ontleende voorstellingen 1
• Zij streefden naar het waarheidsgetrouw weergeven van de zichtbare
werkelijkheid (voornamelijk landschappen) en kozen hiervoor een
realistische schilderwijze 1
• Dit streven maakte gaandeweg plaats voor een weergave van
individuele impressies (van het stedelijk leven) met een lossere wijze
van schilderen

Het antwoord dient de volgende strekking te hebben:
De schilders van Barbizon reageerden op de industriële vooruitgang, waarin zij een bedreiging 
zagen van de harmonie van de mens met de natuur. Zij maakten boeren, vissers en 
handwerkslieden, werkend in een natuur die niet aangetast was door de vooruitgang, tot het 
centrale thema van hun werk.

De negentiende-eeuwse (stadse) burgerij had een nostalgisch en geïdealiseerd beeld van 

de agrarische samenleving op het platteland. Dit geïdealiseerde beeld vormde een 

tegenhanger voor alles wat er mis was met het moderne leven in de stad en/of dit beeld van 

het platteland vormde een ontsnapping uit het stadse leven (escapisme).



Impressionisme
Schilderen wat je ziet 
Geen academische regels 
Schaduw niet grijs of bruin 
Gebruik van zuivere kleuren 
Kleur is licht mengsel van 
verschillende kleuren 
Fotografie als hulpmiddel 

overgenomen van de fotografie (één van de volgende): 1
− De bomen zijn aan de bovenkant ‘afgesneden’ (vergelijkbaar met
de willekeurige kaderafsnijdingen in de fotografie).
− Slagschaduwen zijn nadrukkelijk in beeld (zoals vaak bij foto’s het
geval is).
• zich onderscheidend van de fotografie (één van de volgende): 1
− Kleur (en kleurnuances) wordt heel belangrijk (de foto’s zijn nog zwart-wit).
− De schilder kan zijn ‘handschrift’ / hanteringswijze / penseelvoering laten zien (het maken van 
een foto is een mechanisch proces).

− De fotografie kon (hoewel aanvankelijk alleen in zwart-wit) alles
gedetailleerd en realistisch weergeven, iets waar schilders met pijn en
moeite naar streefden.
− Het kost meer tijd om een schilderij te maken dan een foto (en daarom
is een schilderij dus meestal ook duurder).
− Schilders werden jarenlang opgeleid aan kunstacademies en/of voor
de schilderkunst is een specifiek talent nodig, voor fotografie
(schijnbaar) alleen technische kennis.
− Je kunt meer afdrukken van hetzelfde negatief maken, dus er zijn grote
oplages mogelijk (en daardoor is een foto relatief goedkoper dan een schilderij).

Populariteit van impressionisme nu.
De voorstellingen zijn direct herkenbaar en/of toegankelijk:
afbeeldingen van de werkelijkheid zonder symboliek, verhaal of
boodschap die (historische) kennis vereist.
− De onderwerpen zijn meestal optimistisch en/of zorgeloos (taferelen in
de buitenlucht, landschappen, tuinen of taferelen van vrije tijd en
verpozing).
− Impressionistische schilderijen zijn stralend van kleur en licht; dat
vinden mensen tegenwoordig prettig om naar te kijken.
− De snelle penseelvoering en losse toetsen benadrukken het
‘schilderachtige’ en daardoor vinden mensen het werk ‘kunstzinnig' (we hebben inmiddels leren 
kijken als de impressionisten).



(Monet was vernieuwend omdat hij uitging van direct waargenomen kleurimpressies, in plaats van in 
het atelier kleuren te ‘construeren’. Dat blijkt uit:)
twee van de volgende antwoorden:
− Hij paste kleur toe in de schaduw (in plaats van schaduwen te maken met donkerbruin of zwart, 
zoals tot dan toe gedaan werd), bijvoorbeeld te zien aan de blauwe (slag)schaduwen op de sneeuw.
− Hij ging niet langer uit van de lokale of eigen kleur, maar van het gegeven dat de kleur bepaald 
wordt door het licht van dat moment, bijvoorbeeld te zien aan de weergave van de sneeuw in 
verschillende kleuren in plaats van alleen maar wit.
− In plaats van vloeiende kleurovergangen te schilderen liet hij kleuren ‘oplossen’ of stelde hij 
kleuren samen uit kleine toetsen van verschillende tinten, zoals te zien is op de voorgrond en/of bij 
de bomen.

− Tijdens de romantiek was er veel belangstelling voor alles wat exotisch
was.
− Door de opkomst van de wereldtentoonstellingen werden in Europa
exotische culturen, zoals de Japanse, op grote schaal aan een groot
publiek getoond.
− Door de openstelling van de Japanse grenzen in 1854 werd allerlei
handelswaar uit Japan in grote hoeveelheden op de Europese markten
gebracht.
− Door de opening van het Suezkanaal (en de ontwikkeling van het
stoomschip) werd de reisafstand tussen Europa en het Verre Oosten verkort. Dit vergemakkelijkte het 
contact tussen Europa en Japan.

Invloeden Japonisme
− Tijdens de romantiek was er veel belangstelling voor alles wat exotisch
was.
− Door de opkomst van de wereldtentoonstellingen werden in Europa
exotische culturen, zoals de Japanse, op grote schaal aan een groot
publiek getoond.
− Door de openstelling van de Japanse grenzen in 1854 werd allerlei
handelswaar uit Japan in grote hoeveelheden op de Europese markten
gebracht.
− Door de opening van het Suezkanaal (en de ontwikkeling van het
stoomschip) werd de reisafstand tussen Europa en het Verre Oosten verkort. Dit vergemakkelijkte 
het contact tussen Europa en Japan.



Post-Impressionisme
Zet zich af tegen louter visuele waarneming 
Impressionisme is te vormloos, te vluchtig en 
leeg. 
Werkelijkheid opnieuw subjectief vormgeven 
Geïnspireerd door de Japanse prenten

Gaugin
De vormgeving loopt vooruit op de ontwikkelingen in de kunst in de twintigste eeuw (onder 
andere van kubisme en expressionisme) door drie van de volgende kenmerken:
− geschematiseerde (planten- en lichaams)vormen
− egale kleurvlakken
− het gebruik van contourlijnen
− expressief kleurgebruik

De naakte vrouw (edele wilde) in een geïdealiseerd landschap
symboliseert het verlangen van Gauguin naar een onbedorven wereld waarin de mens in 
volkomen harmonie met de natuur leeft 1 Het ontkiemende zaad en het fruit op de voorgrond 
verwijzen naar de vruchtbaarheid en de overvloed van de natuur en staan symbool voor
een ongecompliceerd en zorgeloos leven 1

Door de steeds verder uitbreidende industrialisatie groeide zowel zijn
afkeer van modernisering en technologische ontwikkelingen als zijn verlangen naar het 
onbedorven leven in de vrije natuur (zoals hij dat in zijn jeugd in Peru had gekend).
− Zowel op de wereldtentoonstelling in Parijs als in de musea werden exotische voorwerpen uit 
het Franse koloniale bezit, zoals Tahiti, getoond. Door de groeiende aandacht voor exotische 
culturen kwam Gauguin steeds vaker in aanraking met deze culturen.
− Door de grootschalige landbouwhervormingen was het leven in Bretagne zó veranderd dat 
Gauguin zijn droom van een leven dicht bij de natuur daar niet meer kon realiseren.

Gauguin huldigde de opvatting dat de verbeelding van de ideeënwereld
het uitgangspunt van de schilderkunst moest zijn 1
• Voor Van Gogh was niet de ideeënwereld maar de zichtbare
werkelijkheid uitgangspunt van de schilderkunst 1



Symbolisme Onderwerpen 
Literaire verhalen 
poëzie 
mystieke overleveringen 
dromen  
visioenen

kenmerken 
Egale kleurvlakken 
nadrukkelijke contour lijn 
ontbreken van schaduw

De vormgeving loopt vooruit op de ontwikkelingen in de kunst in de twintigste 
eeuw (onder andere van kubisme en expressionisme) door drie van de volgende 
kenmerken:
− geschematiseerde (planten- en lichaams)vormen
− egale kleurvlakken
− het gebruik van contourlijnen
− expressief kleurgebruik

Het antwoord dient de volgend elementen te bevatten:
• Door de koloniale politiek van uitbuiting en de technische vooruitgang
bestond het onbedorven leven in de vrije natuur op Tahiti nauwelijks
meer 1
• In de primitieve cultuur waarin Gauguin terechtkwam golden de harde
wetten van het overleven. Daar was hij, afkomstig uit een
geciviliseerde wereld, niet op voorbereid





Architec
tuur



Romantiek
Historisme terug grijpen naar 
oude stijlen( neo stijlen) 
Eclecticisme mix van neo stijlen.

Realisme Nieuwe mogelijkheden ind revolutie 
Industrieel glas 
gietijzer 
staal 

Mogelijkheden om grote constructies te maken 
voorheen bedekken constructie 

Ingenieursbouw 
gefabriceerd glas en staal 
stalen constructie als uitgangspunt 
vorm en licht louter functioneel 
grote licht constructie 



Beeld
houw
kunst



Realisme

Impressionisme

Voorkeur onderwerpen dagelijks leven 
Niet gepolijst(factuur) 
stofuitdrukking 
beelden op sokkel(monumentaal 
karakter 

Weergave stemming 
en emoties 
schetsmatig karakter 
factuur(sporen)


