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Jardin du Luxembourg
Mit einem Dach und seinem Schatten dreht
sich eine kleine Weile der Bestand
von bunten Pferden, alle aus dem Land,
das lange zögert, eh es untergeht.
Zwar manche sind an Wagen angespannt,
doch alle haben Mut in ihren Mienen,
ein böser roter Löwe geht mit ihnen
und dann und wann ein weißer Elefant.

Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald,
nur dass er einen Sattel trägt und drüber
ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt.

Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge
und hält sich mit der kleinen weißen Hand
dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge.

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und auf den Pferden kommen sie vorüber,
auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge
fast schon erwachsen, mitten in dem Schwunge
schauen sie auf, irgendwohin, herüber

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und das geht hin und eilt sich, dass es endet,
und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel.
Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet,
ein kleines kaum begonnenes Profil.
Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet,
ein seliges, das blendet und verschwendet
an dieses atemlose blinde Spiel…

Aus: Rainer Maria Rilke, Neue Gedichte, Insel Verlag Frankfurt am Main, 1907/08, S.56-57

Das Karussell https://youtu.be/W8zfAI4V_VY

https://youtu.be/W8zfAI4V_VY


Vragen:

1. Welk aspect van de zintuigelijke waarnemingen gebruikt 
Rilke in dit gedicht vooral, om de dieren en kinderen te 
beschrijven?

2. Hoe laat Rilke in het gedicht zien dat het om ronddraaiende 
bewegingen gaat?

3. Waarom is dit een impressionistisch gedicht?



Het impressionisme in de literatuur (1890-1910)

Het impressionisme wordt gezien als een reactie op het naturalisme. Deze stroming is in 
de schilderkunst ontstaan. De impressionistische kunstenaars proberen, door het 
gebruik van kleuren en licht een stemming vast te houden. Daarbij is het samenspel van 
licht en schaduw belangrijker dan de werkelijke structuur.

Zoals in de schilderkunst hebben ook in de literatuur kleuren en licht een grote 
betekenis. De schrijvers willen graag alleen impressies, indrukken vasthouden. De 
uitbeelding van de werkelijkheid is minder belangrijk dan de uitbeelding van de 
waarneming van deze werkelijkheid. De impressionisten gebruiken voor hun werken in 
de regel korte literaire vormen, zoals novellen, eenakters of poëzie. Impressionistische 
dichters willen persoonlijke indrukken heel precies weergeven. Zij maken graag gebruik 
van zintuigelijke indrukken zoals geuren, kleuren en geluiden, om een bepaalde sfeer 
weer te geven. De persoonlijke, subjectieve waarneming staat in het middelpunt. De 
impressionistische literatuur is in tegenstelling tot het naturalisme in geen geval 
maatschappelijk op politiek kritisch.

Rainer Maria Rilke: 

Rainer Maria Rilke (geboren 4 dec. 1875 in Praag, Tsjechië, gestorven 29 dec. 1926 in 
Montreux, Zwitserland) was één van de belangrijkste lyrische dichters van de Duitse 
taal. Hij is vooral beroemd door zijn dinggedichten. Daarin beschrijft hij zijn innerlijke 
ervaring, die hij beleeft, wanneer hij naar het ‘ding’ voorwerp kijkt. Hij wil zijn lezers 
laten zien, dat men de werkelijkheid ook op een andere manier kan bekijken. In Parijs 
werkt Rilke voor Rodin, de beroemde beeldhouwer. Rodin leerde hem opnieuw kijken 
en veel over kunst.

Ontstaan dit gedicht: 
Per gedicht gaf hij nauwkeurig aan wanneer hij het schreef en waar. Dit gedicht 
ontstond op 3 november 1897 in Berlijn-Wilmersdorf. Rilke was toen 22 jaar oud. Het 
was het eerste gedicht in de bundel.



Rilke is in staat van de meest simpele objecten, mensen of dieren de kern in 
dichtvorm te beschrijven.
Daarom als toegift de beginstrofe van het prachtige Die Irren (De geesteszieken)

Und sie Schweigen, weil die Scheidewände
En ze zwijgen, omdat de scheidingswanden
Weggenommen sind aus Ihrem Sinn
verwijderd zijn uit hun verstand.
Und die Stunden das man sie verstände,
En de tijden dat men hen begreep
heben an und gehen hin.
stijgen op en zweven weg.



ARDI MOLENAAR

GEORGE HENDRIK BREITNER

De Gele Rijders (In 't Duin)
1885-1886



GEORGE HENDRIK BREITNER
De Gele Rijders (In 't Duin), 1885-1886, 
Olieverf op doek, 115 × 77,5 cm, Rijksmuseum Amsterdam



De Gele Rijders (In ’t Duin), van de Nederlandse kunstschilder George Hendrik 
Breitner. Geschilderd in 1885 met olieverf op doek. 115 x 77,5 cm. 

De impressionistische kenmerken: De aanstormende paarden geven niet alleen 
snelheid weer, je kunt zien dat het schilderij ook snel geschilderd is. Het is een 
impressie van een momentopname! Er is veel aandacht voor de lichtval. De kleuren 
zijn opvallend licht en helder. Ook de schaduwen zijn kleurrijk. De afgebeelde 
gezichten zijn door het wisselende zonlicht vlekkerig en contouren van vormen zijn 
minder scherp. Het natuurlijke licht is zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven, vlot 
en losjes met naast elkaar geplaatste penseelstreken. Dit werk is kenmerkend van 
Breitner omdat hij veel studie heeft gedaan naar paarden in beweging. Cavalerie is 
een geliefd onderwerp van hem. Breitner maakt deel uit van de impressionistische 
stroming ‘de Amsterdamse school’. 

Dit kunstwerk spreekt mij aan omdat ik de dieptewerking en de manier waarop het 
korps in vliegende vaart van het duin afkomt, erg mooi vind. Het vervagen van de 
achtergrond versterkt dit. Het opstuivende zand vertroebelt het zicht op de achterste 
ruiters. Breitner heeft dit werk ruig geschilderd, vol beweging en dynamiek. Dat vind ik 
getuigen van veel talent, daarom vind ik het erg mooi. De herhaling van het zwart 
rood en geel, als kleuraccenten versterkt die dynamiek.



LIA VAN DEN BROEK

ISAAC ISRAËLS, Ezeltje rijden langs het strand, ca. 1898



Ezeltje rijden langs het 
strand, Circa 1898
51  x  70  cm, Olieverf op  
doek

ISAAC ISRAËLS



Welke zijn de algemene impressionistische 
kenmerken van dit werk?

Het is een impressie - Beleving van het moment.
Keuze van thema uit het moderne leven
Bijzondere aandacht voor lichteffecten en kleur.
Schetsmatige werkwijze
Werken in de openlucht
Geen zwart  geen omtreklijnen.
Zorgeloze sfeer
Spontane vluchtige stijl vluchtig los geschetst
Duidelijke heldere kleuren.

Wat verraadt dat het een werk van die specifieke kunstenaar is 
en niet van een ander.

Het schilderen was Isaac met de paplepel ingegoten. Zijn vader 
Jozef was een van de voornaamste schilders uit de Haagse School.  
Ze woonden in den Haag maar zijn vader huurde een villa in 
Scheveningen en daar verbleef Isaac vaak bij hem.
Hij ging dan ook vaak met zijn vader schilderen aan het strand van 
Scheveningen.
In tegenstelling tot de schilders van de Haagse School verbeelde 
Isaac de lichte toeristische kant van Scheveningen.
Hij voelde zich aangetrokken door het vrolijke leven en hij wilde 
graag buiten op straat schilderen. En plein air. Waar hij zelfs bij de 
politie van de gemeente een vergunning voor moest aanvragen.
Een bekend werk van zijn vader is Kinderen der zee (* zie bijlage 
1).
Het werk van Isaac Israels Ezeltje rijden langs het strand . Het zijn 
3 welgestelde meisjes gevolgd door een arme ezeldrijver. Handig 
en vlot geschilderd.
Isaac maakte wel 100 strandtaferelen. Maar nog opvallender 35 
met een ezeltje en daar is dit er 1 van.



JOZEF ISRAËLS, Kinderen der zee, 1872, 
Rijksmuseum, 48,5 x 93,5cm



Waarom juist spreekt het je ( al dan niet aan)?

Het spreekt me aan.

Eerst was ik onder de indruk van Kinderen der zee. Van Jozef Israels toen ik daar iets over opzocht kwam in ook uit 
bij zijn getalenteerde zoon Isaac. 
Op 13 jarige leeftijd werd hij van school genomen en opgeleid in het atelier van zijn vader.
In 1880 op 15 jarige leeftijd schilderde hij al zijn vroege werken.
Op 16 jarige leeftijd debuteerde hij met De repetitie van het signaal het schilderij werd al gekocht voor het af was. 
Door Hendrick Willem Mesdag
Op 17 jarige leeftijd ontving hij een eervolle vermelding op de salon des Artistes Francois van Parijs.
Hij studeerde nog even aan de Rijksacademie in Amsterdam maar hij werd weggestuurd omdat hij volleerd was.
Net als het schilderen was ook het reizen hem met de paplepel ingegeven.
Hij verbleef van 1905 tot 1913 in Parijs waar hij geinspireerd raakte door het werk van Degas en Toulouse-Lautrec. 
Hij had er ook zijn atelier. Isaac reisde veel. Maar uiteindelijk keerde hij  terug naar Den Haag en daar nam hij het 
atelier van zijn vader over. Samen met Breitner en zijn techniek, niet van de  Franse invloed gespeend leidde tot 
de blijvende faam van de Amsterdamse Impressionisten. 
Isaac wilde niet verder gaan in het spoor van zijn beroemde vader, maar hij wilde een eigen stijl zoeken : het 
vastleggen van een impressie.



ANGELIA LEIJTEN

ISAAC ISRAËLS 

Moulin de la Galette, 1905-1906



ISAAC ISRAËLS, 
Moulin de la Galette, 1905-06, 
collectie Kamerbeek, 90 x 110 cm



De Schilder 

Isaac Israëls Amsterdam 03/02/1865 Den Haag 07/10/1934 Op jonge 
leeftijd 13 jaar van school en opgeleid in het atelier van z’n vader 
Jozef Israëls en een van de oude meesters van de Haagse school. Hij 
volgde enkele jaren de academie in Den Haag, Debuteerde met De 
repetitie van het signaal op de Tentoonstelling van Levende 
Meesters in Den Haag.van 1880 tot 1882. Het schilderij werd, nog 
voor het af was, gekocht door Hendrik Willem Mesdag. In 1882 
ontving hij een eervolle vermelding voor Militaire Begrafenis op de 
Salon des Artistes Français van Parijs. In 1886 studeerde hij nog korte 
tijd aan de Rijksacademie Amsterdam, waar hij werd weggestuurd 
omdat hij inmiddels volleerd was. In de zomer van 1903 verbleef 
Israels in Parijs. In 1908 en 1909 exposeert hij op de Parijse salon



Het kunstwerk Moulin de la Galette Is een schilderij van de Nederlandse impressionistische kunstschilder Isaac Israëls, 
geschilderd in 1905-1906, olieverf op doek, 90 x 110 centimeter groot. Het toont een man en vrouw aan een tafeltje in de 
beroemde Parijse uitgaansgelegenheid. Het werk bevindt zich in de collectie van het kunstverzamelaarsechtpaar Cees en 
Jarmilla Kamerbeek. In 1904 vertrok Isaac Israëls naar Parijs, waar hij een opdracht had om er een aantal werken te 
schilderen bij het grote modehuis Paquin. In die periode had zijn impressionistische stijl van werken inmiddels een vaste, 
eigen vorm aangenomen, en die zou gedurende zijn verblijf in Parijs ook niet meer veranderen. Wel wisselde zijn 
kleurenpalet en penseelstreek enigszins. In Parijs brengt hij de tere, bijna doorzichtig groene, grijze en roze tonen aan in een
brede, vlakke toets, regelmatig afgewisseld met diepzwart. Dat laatste was nadrukkelijk in tegenstelling tot de Franse 
impressionisten, die zwart doorgaans meden en het zelfs niet gebruikten in schaduwvlakken.

Hij had zijn atelier vlak bij Montmartre. Vlakbij vond hij het bruisende uitgaansleven, in cafés, cabarets, zoals de Moulin
Rouge en de Moulin de la Galette, het latere Bal Tabarin Le Grand Guignol en het circus Medrano. Veelvuldig zou hij deze 
gelegenheden bezoeken, voor vertier, maar regelmatig ook om er te schilderen. Hij schepte er vooral genoegen in om de 
caféfiguren nauwgezet te observeren en vervolgens in brede, beweeglijke streken treffende impressies te geven van het 
mondaine Parijse uitgaansleven en de mensen die zich daarin bewogen. Op fijnzinnige wijze visualiseert hij de verhouding 
tussen de tegenover elkaar gezeten man en vrouw. Hij laat het aan de verbeelding van de toeschouwer om te bedenken 
waar ze het over hebben. Zoeken ze toenadering? Voeren ze een gewichtig gesprek? De vrouw houdt haar blik enigszins 
afgewend. Op de achtergrond schuifelen wat dansparen, neergezet in snelle vegen. Op de tafel wordt in een paar toetsen 
een stilleven van wat flessen en glazen geconcipieerd. Moulin de la Galette wordt gerekend tot de beste werken die Israëls in 
Parijs maakte. Na het zien van dit werk volgens dichter Willem Kloos Kunst is passie. Impressionistisch werk Typerende 
kenmerken van het impressionisme zijn de gerichtheid op de beleving van het moment ('impressie'), de keuze voor thema's 
uit het 'moderne leven', de bijzondere aandacht voor lichteffecten en kleur, een schetsachtige werkwijze en het werken in de 
openlucht. 



MINA LATORRE
ANGELIA LEIJTEN

WALTER VAN DEN MAEGDENBERGH

AUGUSTE RENOIR

Bal au Moulin de la Galette, 1876



IMPRESSIONISME
Pierre-Auguste Renoir (1841 – 1919)

Mina



Mina



Pierre-Auguste Renoir
Bal du moulin de la Galette
1876 
131 cm x 175 cm
olieverf op doek

Mina



Impressionisme kenmerken

thema: een alledaags tafereel, sociale 

gebeurtenis, veranderende wereld, …

en plein-air

spel tussen licht en donker (vangen van licht)

+ effect van licht op (bewegende) objecten

vlotte, snelle penseelstroken

→ niet te veel detail maar een impressie

alla prima

heldere, levendige kleuren 

→ zelfs zwart is niet ‘zomaar’ zwart

Mina



Schets – 65 x 85 cm
Studies: verkennen van personages, jurken, dansen, momenten…

Mina



Typisch Renoir

Zonnige, optimistische sfeer

Sprankelend, vol licht en kleur

Onderbroken verftoetsen + heldere kleuren

Wazig effect

Vrienden, gekende modellen

“To my mind, a picture should be something 
pleasant, cheerful, and pretty, yes pretty! “

Mina



Mina



RENOIR
Bal au Moulin de la Galette, 
1876, 131 x 175 cm, Musée 
d'Orsay

Mina



Portret van Auguste Renoir door FRÉDÉRIC BAZILLE, 1867
Angelia



Pierre Auguste Renoir Geboortedatum 25/02/1841 in Limoges 
Familie verhuist in 1844 naar Parijs.
1853  Al op 12 jarige leeftijd leerling schilder van porseleinen decoraties in rococo stijl. 
In 1862  21 jaar sloot hij zich aan bij de Atelier Gleyre van Charles Gleyre en maakte kennis met Claude 
Monet, Alfred Sisley en Frédéric Bazille, later ontmoette hij ook Camille Pissarro en Paul Cézanne.
1864 23 jaar Hij exposeerde voor het eerst bij de Parijse Salon in 1864 het werd geweigerd.
1867 26 jaar werd Lise met parasol geaccepteerd in de Salon.
In 1867 woonden Renoir en Monet bij Bazille.
In de jaren daarna deelde hij een studio in Parijs met Bazille. Jonge kunstenaars poseerden daar voor elkaar. 
De zomer van 1869 bracht hij door met Monet in Bougival aan de Seine. Gezamenlijk werkten zij daar de 
principes van het impressionisme verder uit. In de jaren zeventig werkte Renoir in Argenteuil en Parijs en nam 
hij deel aan de tentoonstellingen van de impressionisten van 1874, 1876, 1877 en 1882.
In 1876 toen 35 jaar schilderde hij Bal du moulin de la Galette.
Renoir ondervond eerder erkenning dan zijn vrienden.
In 1881 reisde hij naar Algerije, later ook naar Spanje en Italië. In de loop van de jaren tachtig liet hij de 
impressionistische stijl achter zich,
In 1886 45 jaar werden 32 van zijn werken door de kunsthandelaar Durand-Ruel tentoongesteld in New York, 
waarmee de grote Amerikaanse markt werd geopend voor het impressionisme.
In 1888 kreeg Renoir last van reuma,
Renoir vervaardigde 4019 schilderijen, 105 aquarellen en 530 tekeningen, waarvan 148 pasteltekeningen.

03/12/1919 in Cagnes-sur-Mer 78 jaar Overleden

Angelia



Het schilderij 

Bal du moulin de la Galette is een impressionistisch schilderij dat in 1876 geschilderd werd. Er zijn 2 versies 1 hangt in het Parijse 
Musée d’Orsay en 1 kleiner is in prive bezit. Het is niet bekend welk het oudste is. Afmeting 131,5 x 176,5 cm hangt in Parijse 
Musée d’Orsay. 
Het schilderij toont een Bal in de dansgelegenheid ’Moulin de la Galette’ in Montmartre. Destijds de hoogste heuvel van Parijs. 
De mensen op het schilderij kijken gelukkig. De herkenbare vrouwen zijn allemaal vrouwen uit de wijk en de mannen vooraan 
zijn Auguste Renoirs vrienden.
De gelukkig. e wijze waarop de mensen zijn afgebeeld, heeft de nodige vraagtekens opgeroepen. Immers Montmartre was een 
arme volksbuurt met veel prostitutie, hetgeen helemaal niet te zien was. 
Opvallende is dat bepaalde gedeelten zoals de gezichten van sommige mannen enorm gedetailleerd zijn en andere juist niet.
Het kleine schilderij had Renoir tijdens zijn leven aan een Franse kunstverzamelaar verkocht. In 1990 werd het schilderij voor 78 
miljoen verkocht aan een Japanse papierfabrikant Saito. Na Saito’s dood werd het werk opnieuw aangeboden. Een onbekende 
koper kocht het werk voor 50 miljoen dollar. 
Impressionisme
De gerichtheid op de beleving van het moment (impressionisme) De keuze voor thema’s uit het moderne leven. De bijzondere 
aandacht voor lichteffecten en kleur een schetsachtige werkwijze en het werken in de openlucht. 

Angelia



Walter



In oktober was ik in Parijs in de Jardin du Luxembourg op een zonnige zondagnamiddag,
een vrolijke fanfare van de Sorbonne bracht dansmuziek . De omstaanders en onze vriendengroep werden in de sfeer meegezogen en dansten 
geamuseerd mee. Meer motivatie om voor dit werk van Renoir te kiezen was niet nodig. Ik kon de sfeer van toen ter plaatse voelen. Ik had het 
werk zelf nog gezien ( tweede foto ) in het Musée d’Orsay enkele jaren daarvoor. Het werk situeert zich aan een molen in Montmartre , aan een 
dansgelegenheid , Guinguette genaamd in die tijd . De Parijzenaars amuseren zich , feestelijk gekleed en met goed humeur. Heel herkenbaar , het 
vraagt naar een momentopname door de schilder die dit op zijn eigen kunstzinnige manier zal vastleggen.
Renoir onderging de invloed van Eugène Delacroix, Dominique Ingres en zelfs Rubens en Rafaël. Hij werkte graag in open lucht met zijn vriend 
Monet , wiens vrouw Camille vaak als model voor Renoir fungeerde.
Nadat hij zelf -samen met Monet, Degas en oa Cézanne -een “Salon” van de geweigerden had ingericht aan de Boulevard des Capucines
schilderde hij in 1876 dit werk.In 1877 presenteert hij dit , olie op doek, 131cm op 175cm groot. Een kleinere versie is nog in privébezit .De 
voornaamste kritiek die gegeven wordt is dat de figuren lijken te verdwijnen en ontbinden van het doek , dissolution genoemd door de 
criticasters .Vanaf 1874 gebruikte hij reeds lichtere kleuren en brengt de verftoetsen naast en over elkaar aan , er is plaats voor licht en schaduw 
en sfeer.Alles versmelt tot één sprekend geheel . Louis Leroy -een toenmalig kunstcriticus - had het werk Impression Soleil Levant van Claude 
Monet toen satirisch een “impressie” genoemd. Letterlijk uit het Frans vertaald - een indruk. De nieuwe strekking kreeg zo haar naam, het 
Impressionisme .
Twintig jaar later wordt dit werk al opgenomen in de Nationale Collectie van Frankrijk en erg gewaardeerd door de kunstwereld .
Dit werk is te bekend om enige motivering toe te voegen waarom dit echt een Renoir is. Alles in dit werk verwijst naar het totale oeuvre van hem, 
hier ligt de nadruk op sfeer ,kleur , licht en schaduw en op dansende mensen , thema dat hij vaak herneemt.
Op 3 december 1919 in Cagnes-sur- Mère overlijdt Renoir , gesloopt door reuma en aan een rolstoel gekluisterd. In totaal heeft hij 4019 
schilderijen , 105 aquarellen en 530 tekeningen gemaakt. Een ijverige kunstenaar die mee aan de wieg stond van het Impressionisme en een 
indrukwekkende kunstverzameling nalaat waarvan dit werk een vroeg voorbeeld is.

Bronnen:oa Wikipedia,Cultuurarchief Nederland, Musée d’Orsay

Walter



WALTER VAN DEN MAEGDENBERGH

CLAUDE MONET 

Van de wieg van het Impressionisme tot pionier van 
abstracte schilderkunst! Echt of fake News??



Een gezellige fanfare op 
zondagnamiddag , vrolijke 
Parijzenaars en dito dansmuziek 
in Jardins Du Luxembourg op 
zondagnamiddag enkele weken 
geleden, brachten mij naadloos 
bij Pierre-August Renoir en zijn 
meesterwerk uit 1876 “Le 
Moulin de la Galette “in 
Montmartre . Ik had dit werk 
bewonderd in het Musee
d’Orsay , voor het eerst 
tentoongesteld bij het salon van 
de geweigerden in 1877.



MONET
Musee d’Orsay 1886 (131cm -88,7cm) Vrouw met 
paraplu naar links gedraaid



MONET, Musée d’Orsay  1891 Hooiopper einde van de zomer. ( 60.5cm-100.8cm)

De typische 
verfstreepjes 
naast en over 
elkaar, licht en 
schaduw, 
geen 
omlijning enz.



MONET
Musée d’Orsay 1893 De kathedraal van Rouen, 
ochtendeffect.(105.6cm-73.2cm)

Geen omlijning, kleuren lopen door 
elkaar heen, ochtendsfeer en 
gefilterd licht enz.



Musée des Beaux Arts Doornik 1884 

Huiscommentaar: “avec une spontanéité 
gestuelle, proche de L’abstraction….moderne pour 
son époque.”



Christie’s Londen 1917-1919 Le Bassin aux Nénuphares. (100.7cm-200.8cm)
Christie’s commentaar: …er is geen begin en of einde, abstractie is niet ver weg…”



Ik had eveneens het werk van Claude Monet gezien waarvan ik meende dat het anders, 
moderner evolueerde dan dit van zijn kompaan Renoir. Ik heb na overleg met Anne 
afgesproken deze evolutie in zijn werk in het kort hier te  bespreken.
Toen ik dan vorige week ook een werk van Monet tegen kwam in het Museum des Beaux
Arts in Doornik waarbij het belendende bordje aangaf dat het abstracte trekjes had, ben ik 
verder gaan zoeken of dit elders ook werd bevestigd.
Ik werd geholpen door een artikel genaamd -De roes van het landschap- in De Standaard 
van 22 oktober ll waarin werd gesteld dat Monet in New York eind jaren 50 als vroege 
pionier van de abstracte schilderkunst werd bestempeld. Het artikel gaat eveneens over een 
duo-tentoonstelling, die nu loopt, in Fondation Louis Vuitton in Parijs waar Monet en Joan 
Mitchell naast elkaar worden geplaatst. Nog tot 27 februari volgend jaar te bekijken. 
Mitchell behoort tot de tweede generatie Abstracte Expressionisten in de States.
En tot slot vond ik bij de veilingresultaten van Christie’s vorig jaar een laat werk van Monet 
dat gewoonweg als abstracte schilderkunst benoemd werd.
Ik ga dan ook in enkele beelden en 5 minuten proberen om deze evolutie van Monet aan 
jullie te presenteren . Het antwoord of Monet mee aan de wieg van de abstracte 
schilderkunst staat , laat ik aan jullie.

https://www.fondationlouisvuitton.fr/en/events/claude-monet-joan-mitchell

https://www.fondationlouisvuitton.fr/en/events/claude-monet-joan-mitchell


FRANK VAN HEES

PAUL CÉZANNE

La montagne de Sainte-Victoire









Paul Cézanne maakte vele stillevens met fruit.

Het kunstwerk is vaak aangehaald vanwege zijn 

ontwrichte perspectief. Zo is  de rechterzijde van het 

tafeloppervlak niet in hetzelfde vlak als de linkerzijde, 

waardoor het lijkt dat het beeld tegelijkertijd twee 

gezichtspunten toont. Schilderijen zoals deze droegen 

eraan bij een brug te slaan 

tussen impressionisme en kubisme.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijnperspectief
https://nl.wikipedia.org/wiki/Impressionisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kubisme




• Cézanne is één van de meest bekeken artiesten van de laat 19 e eeuw ( 1839 – 1906 )
• Was bevriend met de schrijver Emile Zola en Camille Pissarro, met wie hij veel samen 

schilderde. 
• De berg ’ Sainte Victoire’, vlakbij Aix en Provence gelegen, komt meer dan 80 keer 

voor in zijn schilderijen . 
• Deze schilderijen van ‘ zijn’ berg, worden internationaal sterk geapprecieerd .
• In 1902 verhuisde hij naar een studio in les Lauves, gesitueerd aan de Noordzijde, van 

waaruit hij een verre horizon had en kon kijken naar de top van de berg . 











De schilderijenserie van de Mont Sainte-Victoire was een 
belangrijke serie in de ontwikkeling vanhet impressionisme naar 
meer kubistische schilderijen.

Cézanne laat in deze schilderijen het klassieke perspectief los en 
gaat gebruik maken van kleurverschillen om diepte en atmosfeer 
te creëren.
Felle kleuren werden veelal op de voorgrond geplaatst, terwijl 
mattere kleuren meer op de achtergrond kwamen. Hierdoor 
ontstaat hetzelfde gevoel van dieptewerking.
Zo gebruikt Cézanne vaak warme en koele kleuren tegen elkaar 
aan. Ook gebruikt hij massievere en helderder kleuren dan zijn 
tijdgenoten, de impressionisten

Door zijn soms hoekige vormentaal wordt zijn werk door 
sommigen al tot het post impressionisme, kubisme gerekend. 

Paul Cézanne wordt gezien als de grondlegger van de moderne 
kunst.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FImpressionisme&data=05%7C01%7Cfrank%40kantoorvanhees.be%7Cbf3e3e9852d7464dddb608dac1cdceff%7C13d86f22db734e0a89435ec514822a32%7C0%7C0%7C638035387025590159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l1NRuv4TkfDvZ3K98YM%2BwZVDv6ca73B0lPDh%2Fe1agr0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKubisme&data=05%7C01%7Cfrank%40kantoorvanhees.be%7Cbf3e3e9852d7464dddb608dac1cdceff%7C13d86f22db734e0a89435ec514822a32%7C0%7C0%7C638035387025590159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T2qH3LNh4cFwfmxMqSel53iU%2FGWOmmbXJxkKkeLYiMw%3D&reserved=0




















Tentoonstelling in Modern Tate in London tot 12/03/2023 .

Er wordt deze week heel wat topwerken van Paul Alen verkocht ( de zakelijke 
partner van Bill Gates van Microsoft ), waaronder een ‘ La Montagne Sainte-
Victoire ‘ , met een geschatte verkoopprijs van 120 Mio $ . ( gekocht in 2001 
voor 38 Mio $ ) 


