


« LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE OU LA MORT »

De oorspronkelijke spreuk van Robespierre maar ze
verviel in 1794, hetzelfde jaar waarin Robespierres
hoofd onder de guillotine teruecht kwam. 

In 1890 werd ze weer bovengehaald om dan 
opnieuw afgeschaft te worden.

Op het stadhuis van Troyes is ze nog steeds
aanwezig.



CONSTANCE MARIE CHARPENTIER, Melancholie, 1801
Leerlinge van Jacques- Louis David

NEOCLASSICISME



The ‘New York David’

MARIE-DENISE VILLERS (LEMOINE), (Parijs, 1774 - 1821)
Leerlinge van Jacques- Louis David

“Na de constatering in de jaren vijftig dat het zeker geen werk 
van David betrof daalde het werk sterk in waarde. Heden ten 
dage wordt het werk echter gezien als een van de beste 
portretten uit het classicisme geschilderd door een vrouw.” 
(Wikipedia)

Tekenende Jonge Vrouw, Salon 1801, Metropolitan



PICASSO, Portret van Olga in een fauteuil, 1918INGRES, Madame Rivière, 1805, Louvre, 117 x 90 cm

JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES 
(FR) (1780 – 1867) 

Portretten
(Hoewel hij portretten als een lagere 

vorm van kunst beschouwde dan 
historieschilderkunst)

Zoals bij veel van Ingres' 
vrouwenportretten, 
worden details van het 
kostuum en de setting 
met precisie 
weergegeven, terwijl het 
lichaam een solide 
botstructuur lijkt te 
missen. 



Mademoiselle Caroline Rivière (15 jaar), 1806, Louvre 



Comtesse d'Haussonville (Louise de Broglie), 1845 (27 jaar), 
The Frick Collection New York, 131.8 x 92.1 cm

Liberale schrijfster en salonhoudster. Schreef o.a. twee 
levensbeschrijvingen van Lord Byron

INGRES



Baronne Betty de Rothschild, 1848. 141.9 cm x 101 cm

Getrouwd met haar oom, bankier James Mayer de 
Rothschild en een van de rijkste vrouwen in Europa. Ze 
was ook een van de belangrijkste Parijse mecenassen 
van de kunsten. 

INGRES



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

INGRES

.

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



INGRES, Madame Paul-Sigisbert Moitessier 1856, 
National Gallery, 120 × 92 cm

PICASSO, Woman with a book, (Marie-Thérèse),1932, The 
Norton Simon Foundation, 130.5 x 97.8 cm



INGRES



INGRES



In januari 1999 bezoekt Hockney een 

tentoonstelling met tekeningen van de 

Ingres in de National Gallery in Londen. Hij 

is erg onder de indruk van het 

gedetailleerde fotografische realisme 

waarmee de veelal kleine tekeningen 

gemaakt zijn. Tot zijn grote teleurstelling 

vindt hij in de catalogus geen enkele 

verwijzing naar de techniek die Ingres moet 

hebben gebruikt. Als vakgenoot wil hij er 

meer van weten en begint zelf met 

experimenteren.



INGRES, Portret van Madame Louis-François Godinot (1829)

ANDY WARHOL, Still Life, DETAIL 
(1975)

De manier deze portretten getekend zijn doet hem 

denken aan werk van Andy Warhol, waarvan bekend 

is dat het door overtekenen van geprojecteerde dia's 

tot stand kwam. Zou ook Ingres een of ander optisch 

instrument hebben gebruikt ? 



Hockney begint te experimenteren met een camera lucida (van 

het Latijn: heldere kamer). Met dit eind 1806 door de Engelse 

natuurkundige William Wollaston uitgevonden instrument 

(feitelijk niets meer dan een prisma en twee lenzen op een 

standaard) kan iemand een voorstelling projecteren op een vlak 

stuk papier, wat het overtekenen ervan aanmerkelijk 

vereenvoudigt. Hockney komt er echter al snel achter dat het 

toch niet zo makkelijk gaat: wanneer de kunstenaar zijn hoofd 

beweegt, verschuift ook het beeld op papier. Maar hij volhardt en 

ontdekt bijvoorbeeld dat je niet moet proberen een gehele 

voorstelling in één keer te tekenen, maar alleen snel de plaats van 

een paar belangrijke kenmerken moet vastleggen. Daarna kan de 

rest worden ingevuld op de klassieke manier, zoals al eeuwenlang 

op academies wordt onderwezen.



Hockney’s Eye in Teylers Museum

23 september 2022 t/m 29 januari 2023

De theorie van Hockney over perspectief en het gebruik van optische hulpmiddelen door de oude meesters. 

https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-te-doen/hockneys-eye

https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-te-doen/hockneys-eye


Sint Joris redt Angelica, 
1819, 147×190 cm

Begint al wat op het latere 
symbolisme te lijken                 

(of omgekeerd)

INGRES



FIN DE SIÈCLE SYMBOLISME 

Ingresque classicisme in een mysterieus waas



Oedipus en de Sfinx, 1864, Metropolitan,  206,4 × 104,8 cm

GUSTAVE MOREAU



GUSTAVE MOREAU
(1826 – 1898)

Orphée, 1865, 
Musée d'Orsay, 
155 x 99,5 cm



Venus rijst op uit de Zee, 1866

GUSTAVE MOREAU



Studie voor l’Offrande, 1891, potlood op papier FERNAND KHNOPFF
(1858 – 1921)



KHNOPFF, L'Offrande, 1891, Pastel, grafiet en krijt op papier



Tete de Femme, 1896Study of a Woman, 1890
Diffidence (Schroom), 1893, 
pencil and pastel on 
platinogravure

FERNAND KHNOPFF

Le masque au rideau noir, 
1892, crayon et pastel sur 
papier, 26,5 x 17 cm

Ongenaakbare vrouwen 
‘alsof ze in een wasem zijn uitgeademd’



FERNAND KHNOPFF, Caresses, 1896, KMSK Brussel, 50,5 x 151 cm



Portrait de Marguerite Khnopff (portrait de la sœur de l’artiste), 
ca 1887, KMSK Brussel, 96 x 74,5 cm 

FERNAND KHNOPFF



De moderne meesters en de lijn



Les Grandes Baigneuses, 1884-'87, Museum of Art Philadelphia, 115 × 170 cm

PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841 - 1919)



After the Bath. 1888. Oil on canvas. Private

RENOIR

Studies voor De Grote Baadsters



EDGAR DEGAS (1834-1917)

Two figures standing on a flight of steps, after Raphael Study of a Draped Figure, 1857–58



DEGAS 



Après le bain, femme s'essuyant

Na het bad, vrouw die haar been droogt, 
1900-1905. Houtskool, wit krijt en pastel 
op papier,62,5 × 51,5 cm

Après le bain, femme s'essuyant

DEGAS 



Woman Combing Her Hair, ca 1888 - 1890, pastel on paperLe Tub,1885-1886, pastel on paper

EDGAR DEGAS 



Portret van Suzanne Valadon, 1886-87

DEGAS
SUZANNE VALADON



Madame Canals, Benedetta Bianco. Paris, 1905, Oil and
charcoal on canvas, 90 x 70 cm, Museu Picasso, BarcelonaWoman with an Umbrella - Berthe Jeantaud - 1876

EDGAR DEGAS PABLO PICASSO



PICASSO’S klassieke periode tussen 1918 en 1927 (Olga Kokhlova)

Head of a Woman, 1921, pastel op papier, Metropolitan



Mother and Child, 1921

PICASSO



PICASSO

La Source, 1921, 90 x 64 cm

Olga in een Arcadisch landschap, de mythologische woonplaats 
van de god Pan en de nimfen. Haar witte tuniek herinnert aan 
het oude Griekenland, evenals de urn die zijn levengevende
water in het landschap giet. Hun zoon Paul is pas geboren. 



The Spinario (Boy with Thorn) hellenistisch, wschl.1ste E v. ChrSpinario or Woman with Thorn



Three Women at the Spring, 1921

PICASSO



Postmodern Neoclassicisme



CARLO MARIA MARIANI (IT, 1931 - 20 november 2021)

Mariani kreeg in de jaren ‘80 internationale 
aandacht met wat in Italië pittura
colta ("gecultiveerde schilderkunst") en la 
Nuova Maniera ("De nieuwe stijl") werd 
genoemd, waarin hij oude onderwerpen en 
stijlen gebruikte. Hij beeldde onder andere Andy 
Warhol af als Napoleon en maakte "verbeterde" 
en "gecorrigeerde" versies van werken 
van Leonardo da Vinci en Raphael .

Composizione, 1989



La costellazione del leone (Het 
Sterrenbeeld van de Leeuw), 
1981, Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna e 
Contemporanea, 340 x 450 cm 

CARLO MARIA MARIANI



CARLO MARIA MARIANI

https://www.carlomariamariani.com/
Solemnis Caerimonia (Andy Warhol), 1986

De hand gehoorzaamt het intellect, 1983

https://www.carlomariamariani.com/


Terzo SognoHypnos,74 x 60 cm

CARLO MARIA MARIANI



DAVID LIGARE (VS, 1945)

Penelope, 1980



Hercules Protecting the Balance Between Pleasure 
and Virtue, 1993

DAVID LIGARE 

Doet ook weer denken aan:



IVO SALIGER
Nationaal socialistische schilderkunst

Diana's Rest, 1940

Oordeel van Paris, 1939



Man with Crow, 2015

DAVID LIGARE 



INGRES EN DELACROIX

Wie van beide heeft de harem / badhuis echt bezocht ? 



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







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.”



PICASSO, Les femmes d’Alger naar Delacroix



PICASSO naar Femmes d'Alger van Delacroix, 1954 Paris, musée national Picasso



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



PIERRE-AUGUSTE RENOIR, Arabisch Festival, 1881

DELACROIX, Landschap bij Tangers, aquarel



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



JOHANN WOLFGANG GOETHE, Die leiden des jungen Werthers, 1774

Weltschmerz
Sturm und Drang

ROMANTIEK



Johann Wolfgang Goethe

De kleurencirkel

Goethe’s Theory (de ochtend na de 
zondvloed - Mozes schrijft het boek 
Genesis), 1843

ROMANTIEK

WILLIAM TURNER

Schaduw en duisternis -
de avond van de 
zondvloed, 1843



THEODORE GERICAULT (1791- 1824)



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

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

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

GERICAULT



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

MARIE-GUILLEMINE BENOIST, Portrait d'une 
Negresse, 1800, Louvre, 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/


GÉRICAULT, Het vlot van de Medusa, 1818-19, 490x716, Parijs, Louvre





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



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, Zelfportret, ca. 1837, 

Louvre

Foto van NADAR, 1858Daguerreotype van LÉON 

RIESENER, 1842

EUGENE DELACROIX (1798 - 1863)



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 pythoness, 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: 

“Line 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.


