
ROMANTIEK

“Wie Romantiek zegt, zegt moderne kunst. Dat wil zeggen innerlijkheid, spiritualiteit, kleur, streven 
naar het oneindige, uitgedrukt met alle middelen waarover de kunsten beschikken.” (Charles 
Baudelaire)

“Tekenaars kunnen worden gemaakt, maar coloristen worden geboren” (Eugène Delacroix)

Conflict van het natuurgenie (opstandig en naar vrijheid strevend) met de beperkingen van de 
bestaande orde

“De stem van het hart is doorslaggevend in een verstandige beslissing.” (Johann Gottfried Herder)

“Wo du nicht bist, ist es gut.”

Cfr. Plato: de ziel als wagenmenner

Uit een brief van Delacroix
aan zijn verfhandelaar, 28 
oktober 1827

https://drive.google.com/file/d/1_KgJcNnn-
EMZwu2BufLhOblu1xwAp3N3/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1_KgJcNnn-EMZwu2BufLhOblu1xwAp3N3/view?usp=share_link


THEODORE GERICAULT (1791- 1824)

Théodore Géricault by Horace Vernet, circa 1822–1823



GERICAULT



The Woman with a Gambling 
Mania, 1819, Louvre, 77x65 cm

Le Monomane du vol 
d'enfants,1822-23, 65 x 54 cm

GERICAULT

Portretten van psychiatrische patiënten

Monomane du commandement militaire, 
ca. 1819-1822, particulier, 81 x 65 cm



De kleptomaan (De 
waanzinnige 
moordenaar), 1821

De ziekelijke afgunst, 1819-21

Monomane du commandement militaire

MARLENE DUMAS – THEODORE GERICAULT

https://www.marlenedumas.nl/marlene-dumas-
and-the-monomaniacs-of-gericault/ (4.56)

Marlene Dumas and the Monomaniacs of 
Géricault

https://www.marlenedumas.nl/marlene-dumas-and-the-monomaniacs-of-gericault/


Princesse de Broglie, 1851-53, Metropolitan, 121 x 91 cm

.

Pauline de Galard de Brassac 
de Béarn, vrouw van Albert de 
Broglie, de toekomstige 28e 
premier van Frankrijk 

INGRES



GERICAULT, Potretstudie, ca.1818-1819, 
46,5 x 38 cm

MARIE-GUILLEMINE BENOIST, Portrait d'une 
Negresse, 1800, Louvre, 81 x 65 cm



Portrait of the Carpenter of The Medusa, 
ca. 1812, Rouen, 39 x 46,5 cm

Head of a Shipwrecked Man, A Study, before 1824 Head of a Guillotined Man, 1818-19



GÉRICAULT, 
Het vlot van 
de Medusa, 1818-
19, Louvre, 490 x 
716 cm





Voorstudies Vlot van de Medusa

GERICAULT



Voorstudies Vlot van de Medusa

GERICAULT



Vergelijk met MICHELANGELO, 
Sixtijnse kapel, 1535-41 

GERICAULT



Nieuw vluchtelingendrama voor Libische kust: 90 
mensen verdronken 02/02/2018 om 16:25 | Bron: BELGA

Honderdtal migranten vermist in Middellandse 
Zee 10/01/2018 om 04:30 | Bron: BELGA

Mensensmokkelaars testen route via Zwarte Zee 
12/09/2017 om 13:37

TURNER, Het Slavenschip, 1840 GÉRICAULT, Het vlot Medusa, 1819



Kapitein Costa Concordia krijgt 16 jaar cel voor ramp met cruiseschip in 2012



Hu Jieming, Raft of the Medusa (2002), fotocollage, 200cm x 300cm 



ZHANG GONG, The Raft of the Medusa 2013, Acrylic on canvas, 130 x 197cm



FRANK STELLA, Raft of Medusa, Part I, 1990



Sleutels zijn in de woorden van Japanse 
installatiekunstenaar Chiharu Shiota “de 
materialisatie van onze emoties.’’
De 50.000 sleutels geschonken door 
duizenden mensen van over de hele wereld, 
zijn ieder voor zich geladen met de 
herinneringen van hun voormalig eigenaar. 
Een soort regen van onvertelde verhalen.

CHIHARU SHIOTA, "The key in the hand" at Biennale Venezia 2015



DELACROIX

Horse Frightened by a 
Thunderstorm (c. 1824

DE ROMANTIEK EN HET PAARD



Het paard in toom houden: De strijd tussen rede en hartstocht  

Horace Vernet

Gericault



Illustratie in het werk van Lord Byron

Mazeppa is een romantisch verhalend gedicht geschreven door George Gordon Byron in 
1819, geïnspireerd door de populaire legende van Ivan Mazepa (1639-1709), een 
Oekraïense edelman. Volgens het gedicht ging de jonge Mazeppa, page aan het hof van 
de Poolse koning John II Casimir Vasa , een romantische relatie aan met een gravin 
genaamd Théresa, die getrouwd was met een oudere man. Nadat de laatste hem op 
overspel betrapte, wordt Mazeppa volledig naakt en bedekt met teer, vastgebonden op 
de rug van een wild paard dat hem wegvoert naar de diepten van de Oekraïense 
steppen. Het gedicht beschrijft de reis van de held vastgebonden aan het paard.



GÉRICAULT, Mazeppa 

1820

1838



Mazeppa and the Wolves, 1826, 97 x 136 cm

HORACE VERNET 



DELACROIX, Mazeppa op het stervend paard, 
1824, watercolor, 23x31,5 cm, Museum of 
Finnish Art, Helsinki

LOUIS BOULANGER, Mazeppa, 1827



"Mazeppa" is een opera van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893) naar het gedicht 
"Poltava" (1829) van Aleksandr Poesjkin. Wereldpremière: 15 februari 1884, Bolsjoi
Theater, Moskou.

https://klassiekemuziek.tv/tsjaikovski-mazeppa/

https://operascribe.com/2018/02/09/48-
%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0-mazeppa-tchaikovsky/

“Mazeppa” is een symfonisch gedicht gecomponeerd door Franz Liszt tussen 1851 en 
1854 voor orkest. Het is gebaseerd op het gedicht van dezelfde titel geschreven door 
Victor Hugo in 1829. Het werk ging op 16 april 1854 in première in het Court Theatre in 
Weimar.

https://klassiekemuziek.tv/liszt-mazeppa/

“Mazeppa” Cantate van Michael W.Balfe, 1862 illustrated by Robert Jacob Hamerton
(1831-58), arranged by J.P.Clarke from the Cantata of Mazeppa by). Print. London, 
England, c.1856.

MAZEPPA IN DE MUZIEK

https://klassiekemuziek.tv/tsjaikovski-mazeppa/
https://operascribe.com/2018/02/09/48-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0-mazeppa-tchaikovsky/
https://klassiekemuziek.tv/liszt-mazeppa/


Mazeppa
film van de Franse regisseur BARTABAS, 1993 

Bartabas of Clément Marty (Boulogne-Billancourt, 2 juni 1957) is een zigeuner en autodidact op het vlak van paarden. 
Onder de naam Bartabas (een pseudoniem, zijn echte naam bij de burgerlijke stand te Parijs houdt hij bewust geheim) is hij 
bekend als Franse paardentemmer, die met grote paardenshows optreedt. Shows uit het verleden waren onder meer Zingaro
(toevallig ook Italiaans voor "zigeuner"), Battuta, Eclipse en andere shows. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bartabas

https://www.capuseen.com/films/5807-
mazeppa

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bartabas
https://www.capuseen.com/films/5807-mazeppa


THEODORE GERICAULT, Paardentemmers, 1817, Louvre, 45 x 60 cm



Slaves stopping a horse, study for The Race of 
the Barbarian Horses, 1817

Paard aangevallen door een leeuw, 1810

GÉRICAULT





PER KIRKEBY, Hest (Horse), 1981, 
Oil on canvas, 200 x 240 cm, 
Private collection.



Delacroix, Zelfportret, ca. 1837, 

Louvre

Foto van NADAR, 1858Daguerreotype van LÉON 

RIESENER, 1842

EUGENE DELACROIX (1798 - 1863): 
“Ik kan het gezicht van Venus in modder schilderen, op voorwaarde dat je me het laat omringen zoals ik wil" 



Voor DELACROIX was kleur essentieel voor het schilderen. Hij ontwikkelde een methode waarbij heldere, ongemengde kleuren 
naast elkaar werden geplaatst. Deze aangrenzende kleurtonen zouden samenvloeien in het oog van de kijker terwijl ze hun 
chromatische intensiteit behouden. "Vergeet niet", schrijft hij in zijn dagboek, "de vijand van alle schilderkunst is grijs."

INGRES was een fervent voorstander van de tekenkunst als de basis voor grote schilderkunst. Het is de precisie en 
subtiliteit van de lijn die de schilderkunst doordrenkt met echte eenvoud en grootsheid. Ingres hamerde erop dat “als iets 
goed getekend is, ook altijd ook een goed schilderij is." Kleur was op zijn best een sieraad, in het slechtste geval een 
afleiding. Ingres beschouwde felle kleuren als 'antihistorisch' en waarschuwde zijn studenten ertegen.

INGRES versus DELACROIX



DELACROIX = KLEUR !

Hoe meer een object gepolijst is of schittert, hoe minder je zijn eigen kleur ziet 
en hoe meer het een spiegel wordt die de kleur van zijn omgeving reflecteert.



DELACROIX: “Ik hou helemaal niet van rationeel schilderen. Ik 
moet honderd manieren uitproberen voor ik bij mijn doel kom. 
Voor mijn turbulente geest is opwinding nodig en moeten 
teugels vernietigd worden. Er is een oud zuur, een pikzwarte 
diepte die moet bevredigd worden. Als ik niet opgewonden ben 
als een slang in de handen van een Pythonpriesteres, heb ik het 
koud. Dit dient erkend te worden. Het is een groot genoegen en 
alles wat ik goed heb gedaan, heb ik op deze manier gedaan.”

INGRES: "Ik ruik zwavel."

CHARLES BAUDELAIRE: “Vanuit het oogpunt van Delacroix
bestaat lijn niet; want hoe dun hij ook is, een gekmakende 
meetkundige kan altijd veronderstellen dat hij dik genoeg is om 
duizend andere te bevatten; en voor coloristen, die de eeuwige 
hartkloppingen van de natuur willen imiteren, zijn lijnen nooit 
anders dan de intieme vermenging van twee kleuren, zoals in 
de regenboog.” Delacroix: 

“Lijn is kleur!”
Ingres: 

“Kleur is utopie! 
Lang leve de lijn!”



DELACROIX, Frédéric Chopin, 1838                         
Louvre, 45,7 x 37,5 cm

“Het vuur van het Genie”

ARY SCHEFFER, Chopin, 1847, Dordrecht Museum



DELACROIX, Slachting van Chios (Griekse 
gezinnen wachten dood of slavernij af)  1824, 
Louvre, 120x180 cm 

Nadat 
Delacroix werk 
van Constable
had gezien bij 
diens Parijse 
kunsthandel, 
spoedde hij 
zich naar huis 
om de lucht 
van zijn 
Massacre te 
herschilderen.



DELACROIX

De dood van Sardanapalus, 1827 
Louvre, 392 x 496 cm

"het fanatisme van lelijkheid“ 
(Dorothy Bussy)  



Studies voor De Dood van Sardanapalus



RUBENS, detail uit De aankomst van Maria 
de Medici in Marseilles, 1626 DELACROIX naar Rubens

Details Sardanapalus
DELACROIX



1844 versie Sardanapalus, 
Philadelphia Museum of Art, 
73.71 cm × 82.47 cm 



Detail 1844 versie
Sardanapalus, Philadelphia 
Museum of Art, 73.71 cm ×
82.47 cm 



JEFF WALL 

The Destroyed
Room, 1978, 

transparancy in 
lightbox, 159 x 

234 cm





EUGENE DELACROIX, 

Vrijheid leidt het Volk, 1830, 

Louvre, Parijs, 325 × 260 cm 



P.P. RUBENS,De Leeuwenjacht 1616-17

DELACROIX, De Leeuwenjacht 1861

DELACROIX bestudeert RUBENS

ROMANTIEK = NEO-BAROK

Fascinatie voor exotisme en de cultuur van de 
moslimlanden in Noord-Afrika. Tijdens een bezoek aan 
Marokko in de jaren 1830 had Delacroix het landschap, 
de paarden en de jagers te paard bestudeerd en schetsen 
gemaakt - thema's die later werden gebruikt toen hij zijn 
leeuwenjachten schilderde.



Lion Hunt 1854 Oil sketch   86 x 115 cm, Orsay

DELACROIX



Delacroix's Colour | Delacroix and the Rise of Modern Art | The National Gallery, London
https://www.youtube.com/watch?v=x0vEZP6WpdY (2.26)

Eugène Delacroix, A Moroccan mounting his Horse, 1854

https://www.youtube.com/watch?v=x0vEZP6WpdY


DELACROIX, De ontvoering van Rebecca, 1846, Metropolitan,
100 x 82 cm



Volgens een anekdote wilde Delacroix naar het Louvre gaan om 
de gele draperieën van Rubens te bestuderen. Hij had dit nodig 
omdat hij moeite had om een geel gordijn goed weer te geven in 
zijn eigen schilderij. Hij bestelde een rijtuig. Toen een kanariegele 
koets voor kwam rijden, werd hij getroffen door de schaduwen 
die de kleur paars in zich leken te hebben. Acuut stuurde hij het 
rijtuig weg, rende de trappen op naar zijn atelier en gebruikte hij 
blauw en paars voor de schaduwen in zijn schilderij.



VAN GOGH kopieert

DELACROIX:

VAN ROMANTIEK naar

EXPRESSIONISME



INGRES versus DELACROIX

Wie van beide zou de sfeer van de harem echt opgesnuifd hebben? 



EUGÈNE DELACROIX, 
Femmes d’Alger, 1834, 
Louvre, 498 x 410 cm 





PIERRE-AUGUSTE RENOIR, Intérieur de harem à Montmartre. 
(Parisiennes habillées en algériennes), 1872. Huile sur toile,  
156 × 129 cm



Detail Delacroix en Renoir



DELACROIX, Femmes
d’Alger, potlood en aquerel



Dagboeken DELACROIX

“Je zou 20 armen en 48 uur per dag moeten 
hebben om een indruk te geven van alles hier.”





PIERRE-AUGUSTE RENOIR, Arabisch Festival, 1881
In 1881 reisde Renoir naar Algerije



PICASSO, Les femmes d’Alger naar Delacroix

In slechts drie maanden 
gedurende de winter 1954-
55 maakte Picasso 15 
olieverfschilderijen en meer 
dan 100 tekeningen en 
prenten van Les Femmes
d’Alger.



PICASSO naar Femmes d'Alger van Delacroix, 1954, Paris



PICASSO. Les femmes d’Alger (d’après Delacroix) XV Paris, 14-Février 1955 huile sur toile 114 x 146 cm collection privée



ROY LICHTENSTEIN, Femme d’Alger, 1963, olie op 
doek, 203 x 172 cm



Cliff à Etretat, ca. 1859, olieverf

DELACROIX
Normandië

Alles is kleur!

Aquarel


