
Licht is ruimte is kleur 



CLAUDE MONET, 
Nympheas, 1920-1926, 
Musée de l’Orangerie, Paris



CLAUDE MONET, Nympheas, Matin, 1920-1926, Musée de l’Orangerie, Paris, 8,9 × 1,4 m 

Monet omschreef zijn reeks zinderende schilderijen in het Musée de l’Orangerie in Parijs als ‘onderzoeken 
naar kleur en vorm’. In Giverny richtte hij zich niet meer op het schilderen van een bloemperk of waterlelie, 
maar op de verbeelding van oneindige ruimte bestaande uit kleur, licht, reflectie en vorm.



MONET, Nymphéas



MONET, Nymphéas



CLAUDE MONET, Blauwe 
Regen, 1917-20, 
Kunstmuseum Den Haag (1 
uit reeks van 7



SPENCER FINCH, Following Nature, 2013, at the Indianapolis Museum of Art



https://www.lissongallery.com/news/spencer-
finch-following-nature (3.09)

https://www.lissongallery.com/news/spencer-finch-following-nature
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SPENCER FINCH 

Lux and Lumen



Sun in an Empty Room, 1963

“All I really want to do is paint light on the side of a house.”

EDWARD HOPPER



EDWARD HOPPER 

Rooms By The Sea, 1951, Yale University Art Gallery, 
New Haven, 73 x 101 cm

Morning Sun, 1952, The Columbus Museum of Art, Ohio, 
102 x 71.5 cm

“Kleur is een attribuut van vorm en licht."



Fruit en koffiepot, 1898, 
Hermitage, 38.5 x 46.5 cm

Het licht trekt onze aandacht in 
het beeldvlak. Matisse 
intensiveert de kleur door ze te 
reflecteren op de objecten en 
de schaduwen op het 
tafelkleed. 

HENRI MATISSE (1869 – 1954)



Zicht op Collioure, 1906

“Kleur helpt om licht uit te 
drukken, niet het fysiek 
fenomeen, maar het enige 
licht dat bestaat, dat in de 
geest van de kunstenaar.”

MATISSE



MATISSE

La dance, 1910, 
Hermitage, 260 x 

391 cm

Voor de Russische 
zakenman en 
kunstverzamelaar 
Sergei Sjtsjoekin. 
Het schilderij hing 
samen met La 
Musique in de 
trapzaal van 
Sjtsjoekin's
herenhuis in 
Moskou . 

De kleuren reiken 
verder dan de 
vier randen van 
het canvas…



Stilleven met Rode Vissen, 1911, MOMA

MATISSE

"Ik voel door kleur, dus het is altijd 
door kleur dat mijn doek 
georganiseerd zal zijn.”



L’Atelier Rouge, 1911, MOMA, 181 x 219 cm

MATISSE

“Alle kleuren zingen samen. 
Hun kracht wordt bepaald 
door de behoeften van het 
koor. Het is als een muzikaal 
akkoord.” 









La Fenêtre Bleue, 1913 MOMA, 131 x 91 cm

Kleurvlakken verwijzen nauwelijks
naar realistische kleuren, maar zetten
aan tot het ervaren van de kleur zelf.

MATISSE



Het Gele Gordijn, 1914-15, MOMA, 146 cm × 97 cm

MATISSE



MATISSE



RICHARD DIEBENKORN Untitled (Ocean Park), 1971 Charcoal on paper, 66 x 47 cm. HENRI MATISSE, View of Notre Dame, 1914, Oil on 
Canvas



RICHARD DIEBENKORN
OCEAN PARK #54 (1972), SAN FRANSICO Mus. of Modern Art, 254 x 106cm MATISSE

View of Notre Dame, 1914, MOMA, 147,3 x 94,3 cm



Ocean Park #79, 1975, Philadelphia Museum of ArtOcean Park #79, 1975, Philadelphia Museum of Art



Venster te Collioure, 1914, MNAM

“Schilder drie of vier kleurvlakken die 
je begrijpt op het doek. Voeg er nog 
een aan toe als je kunt, zo niet zet 
dit doek dan aan de kant en begin 
opnieuw.”

MATISSE



Entrance to Subway, 1938, Coll. Kate Rothko, 86,5 x 117,5 cm

MARK ROTHKO (1903 – 1970)



Untitled – 1951, 189 x 101 cm

“Ik interesseer me niet voor de onderlinge relaties van 
vorm of kleur of iets anders. Ik ben alleen maar 
geïnteresseerd in het uitdrukking geven aan 
fundamenteel menselijke emoties – tragedie ,extase, 
besef van de dood enz. – en het feit dat mensen 
instorten en in tranen uitbarsten voor mijn schilderijen, 
toont aan dat ik communiceer met die emoties.”

MARK ROTHKO

Laat het decoratieve aspect van Matisse 
achterwege om de nadruk enkel nog op de kleur en 

haar werking te leggen. 



Hommage to Matisse, 1954, 268 x 130 cm

“Wanneer je naar het Rode Atelier kijkt, 
word je de kleur zelf, je wordt er volledig van 
doordrenkt.  Het is als muziek.” Rothko

MARK ROTHKO



Red on Maroon, 1959, Tate Gallery Londen, 266,5 x 239 cm

MICHELANGELO, Bibliotheca Laurenziana

te Florence met zijn blinde ramen van steen
MARK ROTHKO



SEAN SCULLY (° 1945)

Uriël, 1997, Kunstmuseum Linz, 244 x 365,5 cm



SEAN SCULLY 

“Ik probeer licht én hoop 
uit te drukken.”



Stacked Yellow Figure, 2002                    

200,5 x 184 cm

SEAN SCULLY 



Santo Domingo for Nene. Foto 51 x 61 cm

SEAN SCULLY 



Wall of Light Desert Day, 

2003, National Gallery of 

Australia, 274 x 335 cm

SEAN SCULLY 

“Het zijn abstracte schilderijen 
en ze zijn eerder lyrisch. Maar 
ze herinneren je aan dingen 
die in de wereld bestaan. Ze 
herinneren je aan de manier 

waarop de wereld is 
geordend.”

Wall of Light Series



Valley of Fire, State Park in the Mojave Desert

Chichen Itza, Yucatan, Mexico



Wall of Light, White, 1998, oil on canvas, 

244 x 274,5 cm

SEAN SCULLY 



Wall of White Light, 1998, Oil on linen

SEAN SCULLY 



“The language I use is the language of the contemporary world you can find anywhere.” 

SEAN SCULLY 



Wall of Light Cubed, 2007, Sean Scully, 

granite, Aix en Provence, France

SEAN SCULLY 



MIKE LUSK (Foto op Flickr.com) 
Hommage to Sean Scully



EMMANUELLE VIAL, Hommage to Sean Scully, foto



Gesprek met Sean Scully: Fragment uit De keuze van Robert Hughes



Las Arboledas, Atizapán, Mexico, 1961

LUIS BARRAGÁN (1902 – 1988)

Na het huis als woonmachine (Le Corbusier): 
naar een emotionele architectuur



Las Arboledas, Atizapán, Mexico, 

1961

“Zowel in mijn tuinen als in mijn huizen heb ik altijd een kalm geruis van stilte
nagestreefd en in mijn fonteinen zingt de stilte.” 

LUIS BARRAGÁN



Eigen huis, Tacubaya, Mexico, 1947

BARRAGÁN

De muur

Kleur en licht

Het huis als
toevluchtsoord

Schoonheid en 
haar mysterie



Eigen huis, Tacubaya, Mexico, 1947

BARRAGÁN



Eigen huis, 

Tacubaya, 

Mexico, 1947

BARRAGÁN



MATTHIAS GOERITZ
(Gdańsk 1915 - Mexico 1990)



Eigen huis, Tacubaya, Mexico, 1947

JOSEPH ALBERS, Hommage to the Square

BARRAGÁN



BARRAGÁN

Eigen huis, 

Tacubaya, 

Mexico, 1947

https://www.youtube.com/watch?v=bVdhVs9
Th2E (10.56)

https://www.youtube.com/watch?v=bVdhVs9Th2E


Casa Antonio Galvez, San Angel, Mexico, 1954

BARRAGÁN

“Architectuur is niet alleen ruimtelijk, maar 
ook muzikaal.  Die muziek wordt gespeeld 
door water.  Het is belangrijk dat muren 
iemand van de straatkant isoleren.  De straat 
is agressief, vijandig zelfs: muren creëren 
stilte.  In die stilte kan je spelen met water als 
muziek.  Daarna word je als het ware 
omgeven door die muziek.”



BARRAGÁN

Casa Antonio Galvez, San 

Angel, Mexico, 1954



BARRAGÁN

Casa Antonio Galvez, San Angel, Mexico, 1954



Azteeks symbool voor een huis

BARRAGÁN

Casa Antonio Galvez, San Angel, Mexico, 1954



Regisseur Andres Arochi :

“I wanted to play around with and explore the 
architect’s design. Barragán knew exactly when 
and where people stand, and how the 
combination of light and space makes them feel.”

ECOS / ODA AL SILENCIO
Dancing through the Architecture of Luis Barragán

http://www.andresarochi.com/ecos-2 (4.24)

http://www.andresarochi.com/ecos-2


LUIS BARRAGÁN AND MATHIAS GOERITZ

Satteliettorens, Mexico City, 1957



LUIS BARRAGÁN AND MATHIAS GOERITZ

Satteliettorens, Mexico City, 1957



https://publicdelivery.org/torres-de-satelite/ (2.13)

https://publicdelivery.org/torres-de-satelite/


Cuadra San Cristobál, Los Clubes, 1968

BARRAGÁN

Cuadra San Cristóbal, 
Mexico City, 1966-68
Ranch voor de familie 
Egerstrom

In samenwerking met 
Andrés Casillas









https://www.designb
oom.com/architectur
e/luis-barragan-
cuadra-san-cristobal-
mexico-city-11-25-
2019/ (2.58)

Luis Barragán's
Equestrian Estate and
Fountain Cuadra San 
Cristóbal in Mexico City

BARRAGAN: LA CUADRA 
SAN CRISTOBAL

https://www.youtube.c
om/watch?v=bFk_O3LM
n3A (2.56)

https://www.designboom.com/architecture/luis-barragan-cuadra-san-cristobal-mexico-city-11-25-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=bFk_O3LMn3A


Casa Gilardi, Mexico City,1978

BARRAGÁN





Casa Gilardi, Mexico City,1978

Gebouwd rond een Yakaranda boom

BARRAGÁN

Francisco Gilardi vertelt dat Barragán ervoor koos de muren 
van de patio die zichtbaar waren vanuit het interieur paars te 
schilderen, rekening houdend met de kleur van de 
jacarandabloemen waar het project om draait. “Om de 
chromatische harmonie waarneembaar te maken”











“architectonische striptease”: als de bezoeker het huis betreedt 
en van de ene plaats naar de andere gaat, zal het interieur zich 
systematisch “ontsluieren”.  



De muur in het zwembad speelt geen 
structurele rol maar moest er zijn om 
licht in de ruimte te brengen en de 
algemene proporties te verbeteren.

BARRAGÁN



Casa Gilardi, Mexico City,1978

BARRAGÁN



Licht is ruimte is kleur 



https://side-gallery.com/story/luis-barragan-retrato-intimo-2002/ (5.26)

LUIS BARRAGAN. CASA GILARDI (2016)

https://side-gallery.com/story/luis-barragan-retrato-intimo-2002/


http://www.barragan-foundation.org/ http://www.pritzkerprize.com/laureates/

“Eenzaamheid is goed gezelschap en mijn architectuur is niet                            

voor diegenen die haar vrezen of schuwen.” 

http://www.barragan-foundation.org/
http://www.pritzkerprize.com/laureates/


“Ik droom van een kunst van 

evenwicht, zuiverheid en stilte 

… die voor iedereen die werkt 

en denkt, of hij nu zakenman 

of schrijver is, een kalmerende 

invloed heeft.  Zoiets als een 

goede leunstoel waarin je bij 

fysieke vermoeidheid kan 

uitrusten.” 

Henri Matisse

“Het is belangrijk dat muren 

iemand van de straatkant 

isoleren.  De straat is 

agressief, vijandig zelfs.  

Muren creëren stilte.” 

L. Barragan



Documental Luis Barragán (Spaans) (23m)

https://www.youtube.com/watch?v=ZU76DVOYVgY

https://www.youtube.com/watch?v=ZU76DVOYVgY

