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Caspar David FRIEDRICH (1774-1840) : 
“Een schilder moet niet alleen weergeven wat hij vóór zich ziet, maar ook wat hij in zichzelf ziet." 

Zelfportret, ca. 1810, krijt op papier
GERHARD VON KÜGELGEN, Caspar David 
Friedrich, c. 1808, Hamburger Kunsthalle



Ruine Eldena mit Begräbnis, na 1801, gewassen inkt over grafiet, Msueum Dresden, 15,5 x 22 cm

FRIEDRICH



C.D. FRIEDRICH, Abdij in het Eikenwoud, 1809, Schloss Charlottenburg, Berlijn, 110,5 x 171 cm



Ochtend in het Reuzengebergte, ca. 1811, Alte Nationalgalerie Berlin,  108 x 170 cm

FRIEDRICH





Kreuz an der Ostsee, ca. 1815, Schloss 
Charlottenburg Berlin, 45 x 33.5 cm

Das Kreuz im Gebirge, 1807-8, Galerie Neue Meister Dresden, 
115 × 110.5 cm

FRIEDRICH



CARL DE KEYZER, 
Sestri Levant, Italy 
(Moments before the 
Flood, 2012)



JACOB VAN RUISDAEL [of 'Van Ruysdael’], De joodse begraafplaats, ca. 1655, olieverf op doek, 81 x 95 cm

Friedrich hield van 
het werk van Jacob 
Van Ruisdael.



FRIEDRICH, Wandelaar boven een zee van mist, 1818, Kunsthalle Hamburg, 95 x 75 cm

Friedrichs groei als kunstenaar werd beïnvloed door de 
theoloog Ludwig Gotthard Kosegarten, die leerde dat God 
zichzelf openbaarde door de wonderen van de natuur 
(pantheïsme)

Ook in de protestantse geloofsbelijdenis staat te lezen dat 
de natuur de openbaring Gods is.

de “Rückenfigur” 



LUC TUYMANS, De wandeling, 1993, 37 x 48 cm

CASPAR DAVID FRIEDRICH - Der Wanderer über dem 
Nebelmeer, ca 1818, Hamburger Kunsthalle, 98 x 74 cm



Monnik aan zee, 1810, Schloss Charlottenburg Berlijn, 110 x 171,5 cm

FRIEDRICH



Monnik aan zee (middendeel), 1810, Schloss
Charlottenburg Berlijn, 110 x 171,5 cm

MARK ROTHKO
Green over Blue, 1956, 228 x 161 cm

140 jaar later



Kapoor wil de 
Duitse 
romanticus en 
mysticus 
Friedrich van 
twee naar drie 
dimensies 
vertalen.

ANISH KAPOOR
S-Curve, 2006



Krijtrotsen op het eiland Rügen, 1818



FRIEDRICH, Woman at the window, 1822, Alte 
Nationalgalerie Berlin, 44 cm × 37 cm



FERNANDO ZOBÉL, Sin titulo (After Caspar David Friedrich), 1961-’62 , oil on canvas, 50 x 61 cm



MIGUEL ROTHSCHILD, Woman at a Window (after Caspar David Friedrich), 2014, 
pins and nails pinned onto c-print, 177 × 300 cm





De Poolzee, 1823-24, Kunsthalle Hamburg, 96.7 × 126.9 cm

Sea ice around Antarctica shrinks to record low

FRIEDRICH



Mondaufgang über dem Meer, ca. 1821, Hermitage,135 x 170 cm

Mondaufgang am Meer, 1822, Nationalgalerie Berlin 

FRIEDRICH‘Ihr nennt mich Menschenfeind,
Weil ich Gesellschaft meide
Ihr irret euch
Ich liebe Sie
Doch um den Menschen nicht zu hassen,
Muss ich den Umgang unterlassen.’



CAROLINE COOLEN, 

Spitsbergen, 2008



Free foxes, 2009, Brons en 

Beton (Sint-Gilles-Waas, 

Meerdonk)

CAROLINE COOLEN



Veldmeester, 2005. Op 

Kunst en Zwalm

keramiek, 

220x100x70cm

CAROLINE COOLEN



Strand in de Maneschijn, ca. 1832, Neue Pinakothek München, 25,4 x 31 cm





HET SUBLIEME IS IN DE FILOSOFIE een esthetische kwaliteit die 
verwijst naar het onbevattelijke van wat groots is. Vaak wordt 
het ook aangeduid met de Duitse term Das Erhabene

Het verschil tussen het schone en het sublieme volgens de 18e eeuwse filosofen EDMUND BURKE en IMMANUEL KANT

HET SCHONE: impliceert harmonie tussen verbeelding en rede en gaat over welgeproportioneerde vormen.

HET SUBLIEME: verwijst naar disharmonische, onregelmatige, niet te bevatten en daarmee vaak ook angstwekkende vormen.

EDMUND BURKE: het sublieme is de sterkst denkbare 
emotie, teweeggebracht door een intense schok, door 
verbazing en ontzetting, en zelfs door pijn, angst en 
afschuw. Op een vreemde manier werkt het sublieme 
ook aangenaam en zelfs genotvol.

IMMANUEL KANT: Wij reiken in de sublieme ervaring 
voorbij de zintuiglijke wereld om in
contact te komen met de bovenzintuiglijke wereld. De
sublieme ervaring toont ons zo onze transcendente 
oorsprong.

Edmund Burke on the Sublime (1:49)
https://www.brainpickings.org/2014/11/20/edmund-burke-sublime-beautiful/

https://www.brainpickings.org/2014/11/20/edmund-burke-sublime-beautiful/


JOHN MARTIN (Engeland, 1789 – 1854): fantastische composities bevolkt met minuscule figuren 
in imposante landschappen. Dramatische vernietigingsscènes, kolkende stormen in de hemel 

Henry Warren, portret van John Martin



JOHN MARTIN, The Destruction of Pompei and Herculaneum, 1821, Tate, 197 x 288 cm



The Deluge, 
1834, Yale 
Centre for 
British Art, 
New Haven, 
Connecticut, 
168,3 x 258,4 
cm

JOHN 
MARTIN 



The Great Day of 
His Wrath, 1851, 
Tate Britain,                       
197 cm × 303 cm 

JOHN MARTIN 



Detail
The Great Day 
of His Wrath



The 
Destruction 
Of Sodom 
And 
Gomorrah, 
1852, Laing 
Art Gallery, 
Newcastle 
upon Tyne, 
136,3 x 212,3 
cm



The California Photographer Who Has Shot More Than 100 Wildfires
Noah Berger is in his element amid smoke and flames

Delta Fire, 2018

The Windy Fire burns through the Trail of 100 Giants grove of 
Sequoia National Forest, Calif., on Sunday, Sept. 19, 2021.



'Alles wat ideeën van pijn en gevaar weet op te 
wekken, alles wat op een of andere manier 
verschrikkelijk is of te maken heeft met vreselijke 
dingen of werkt zoals angst en terreur, is een bron 
van het sublieme; dat wil zeggen, het brengt de 
sterkste emotie voort die de geest kan voelen.’ 
Edmund Burke





Karlheinz Stockhausen (Invloedrijk componist van 
electronische muziek) over 9/11 op een persconferentie in 
Hamburg:

‘Het allergrootste kunstwerk dat ooit denkbaar was, in de 

hele kosmos. Geesten die een performance bedenken 

waarvan wij niet eens kunnen dromen in de muziek; tien 

jaar aan een stuk repeteren als gekken en zich fanatiek 

voorbereiden op dat ene concert waarbij ze hun leven 

geven: stel je voor! Mensen die zo gefocust zijn op een 

performance die 5.000 anderen in één klap naar het 

hiernamaals stuurt. Daarbij vergeleken zijn wij componisten 

niks’.

Stockhausen bood later zijn excuses aan, maar de stad 

Hamburg besloot desondanks enkele concertuitvoeringen 

van zijn werk te annuleren.

Zoveel werkelijkheid, die zo direct 
en indringend binnenkwam, botste 
radicaal met het idee dat kunst 
niets met die banale werkelijkheid 
hoefde te maken te hebben.



WILLIAM TURNER: "It is only when we are no longer fearful that we begin to create." 



In zijn testament formuleerde Turner dat hij wilde dat zijn 'Dido building Carthage' tussen Claude Lorrain's 

'Inscheping van de Koningin van Sheba' en het 'Huwelijk van Isaac en Rebeka' werd opgehangen - werken 

die de belangrijkste inspiratiebron vormden voor zijn schilderij.

Claude Lorrain, Embarkation of 

the Queen of Sheba (1648)

Turner, Dido Building Carthage (1815)

Claude Lorrain, Landscape with the

marriage of Isaac and Rebekah,1648



Winchelsea, Sussex, etching and engraving on 
paper, Tate, 180 x 258 mm

Bridge and Goats, ca. 1806, Etching, aquatint and 
mezzotint, Tate

WILLIAM TURNER



Schetsen



Snow Storm, Hannibal and his Army Crossing the Alps, 1812, Tate, 

In de catalogus werd 
dit werk begeleid door 
enkele regels uit 
Turner's onvoltooide 
epische gedicht 
Fallacies of Hope 
(Bedieglijkheden van 
de Hoop)

“Zonder enige hulp van 
de poëzie zullen we 
nooit goede schilders 
krijgen.”

WILLIAM TURNER



Brand van het 
Parlementsgebouw, 16 
October 1834, Cleveland 
Museum of Art, 92 x 123 
cm.jpg

WILLIAM TURNER



Brand van het 
Parlementsgebouw, 1834-35, 
Philadelphia, 92 x 123 cm

« Ik ben geïnteresseerd in 
het tekenen van wat ik 
zie, niet van wat ik 
weet. »



The Burning of the Houses of Parliament, watercolor

WILLIAM TURNER



Venetië

The Grand Canal, Venice, 1840, watercolor

San Giorgio Maggiore, Early Morning, 1819, 
Watercolor, 22.4 x 28.7 cm,Tate Gallery, London

WILLIAM TURNER



Lake Como looking towards Lecco, ca 1828, The National 
Gallery of Scotland, Edinburgh, 14.20 x 18.80 cm

Dawn After The Wreck, ca 1841, grafiet, aquarel, 
dekverf, geschraapt, (rood) krijt op papier, 

Courtauld Institute Londen

WILLIAM TURNER



A First Rate Taking In Stores, 1818, aquarel

Walter Fawkes, een vriend van Turner:

“De manier waarop Turner aan het werk 
begon, was ongelooflijk: hij begon met 
natte verf op het papier te gieten tot het 
verzadigd was. Toen trok en kraste en 
schrobde hij erop in een soort van 
razernij en heel het ding was chaos. 
Maar stilaan, als bij tovenarij, kwam het 
prachtige schip met al zijn minutieuze 
details tot leven en tegen lunchtijd was 
het af.”



The Fighting Temeraire, 
1838, Nat. Gal. Londen,             
91 x 122 cm

WILLIAM TURNER



Over de Turners werkwijze:

Meestervalser Tom Keating 
On Painters – Turner (1982)

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

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

