
Wat is
“een mens” 

?
Plato Diogenes



Plato:

“De mens is een ongevederde tweevoeter”



Diogenes:

“Ziehier uw mens”



En …
Wat … 

Is …

K...u...n...s...t... ?





DE TWISTAPPEL



“Ik vind het alleraardigst aandoen in de ruimte.”

“Hij verbeeldde in zijn werk de meest onschuldige 
slachtoffers van de oorlog en gebruikte zachte kleuren: 
citroengeel, zacht blauw, lila en steenrood.” 

“Het kan wel wat uitleg velen”

“Zullen de gemeenteambtenaren zich de 
eerstkomende dagen niet in hun broodjes 
verslikken?” (De Volkskrant)

“Vragende ducdalven”

ONRUST OP HET AMSTERDAMS STADHUIS, 1949

“Komt u gauw. Anders is ie weg. Ik zweer u, we nemen de 
bezem en schrobben ‘m eraf”. “Blij is dat dit ‘Appeltje wordt geschild’. (gemeenteraadslid)

“Dit is geen doek van Appel, maar van een vierjarig kind ‘Ootje 
Tromp’” (De Volkskrant)

“De wandschildering zou geen problemen hebben opgeleverd 
als Appel het werk ‘een stilleven van kilometerpaaltjes’ had 
genoemd.”



Aldo Van Eyck, 1950

“Zij hebben hun zin gekregen, 
Karel, de bedriegers en de 
bedrogenen, zij die je listig 
uithoorden terwijl je nog bezig 
was …”



Kunst is
Vorm geven aan 

een inhoud

ICONOLOGIE en MORFOLOGIE





HET OORDEEL

…



VAN PARIS

…

ICONOLOGIE en MORFOLOGIE



RUBENS, 1632-35, National Gallery Londen, 144.8 cm x 193.7 cm





JACQUES LOUIS DAVID, jaren 1780, 71 x 85 cm



RUBENS
DAVID



AUGUSTE RENOIR, Het Oordeel van Paris, 
ca. 1913-1914, Kunstmuseum Hiroshima,
73 x 92,5 cm



Twee Studies, 1883-86, grafiet op geweven papier

PAUL CEZANNE



MARCANTONIO RAIMONDI, 1510-20, gravure, Metropolitan NY, 29 x 43,7 cm

Manet, Déjeuner sur-l’herbe, 1863



LUCAS CRANACH, 1528, Metropolitan NY, 101.9 cm × 71.1 cm



CANOVA, Pauline Borghese als Venus Victrix, 
1804, Galleria Borghese



IVO SALIGER, Oordeel van Paris, 1939, Deutsches Historisches Museum Berlin, 160 x 200 cm



JOSEPH THORAK, 1941



JOHANN JOACHIM KAENDLER, Meissen porcelein, jaren 1760



Griekse vaas, ca. 470  v. 
Chr., British Museum, 
Keramiek, h. 33 cm



GEORGE BARBIER, Almanac 1924



ERNST LUDWIG KIRCHNER, 1912, Wilhelm Hack Museum 
Ludwigshafen



HARALD GIERSING, 1909, 121,5 x 149 cm
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1907, potlood en pastel, Kunstluseum Bazel, 47,6 x 63,7 cm

PICASSO, Les Demoiselles d’Avignon, 1907, MoMA, 
New York, 243,9 x 233,7 cm



LUCIANO FABRO, Il giudizio di Paride, 1979. Terracotta





The Judgment of Paris: 
Een wijnwedstrijd in Parijs in 1976
Franse juryleden voerden twee blinde proeverijen 
uit van Franse en Californische wijnen. De 
Amerikaanse wijnen verslaan de Fransen.



ICONOLOGIE en DUIDING (De inhoudelijke betekenis van beelden)

* Eikoon (Grieks) = beeld, voorstelling

* Het achterhalen van de iconologie is vooral van toepassing op figuratieve kunst.

* Kennis van mythologie, literatuur, filosofie, godsdienst, politiek, geschiedenis, etc. is 
nodig om het beeld te begrijpen. 

* De Iconologie maakt gebruik van stijlfiguren als: 

- Attributen (objecten die een figuur herkenbaar maken)

- Symbolen (een object dat voor een bepaalde inhoud staat)

- Personificatie (menselijke gestalte geven aan een abstract begrip)

- Allegorie (een verhaal vertellen om een abstract begrip te duiden)

* Duiding geven betekent een uitleg, verklaring, interpretatie geven aan een beeld en 
gaat breder dan de iconologie. Ook conceptuele kunst vraagt om een duiding.

‘Wat je ziet, is wat je weet’



MORFOLOGIE (De plastische taal) ‘Wat je ziet, is wat je ziet’

* Materiaal en techniek

* Compositie: ordening van de onderdelen

* picturaal (schilderachtig) of lineair (tekenachtig)

* Kleuren, contrasten, tonen

* Belichting, licht-donkercontrast

* Behandeling van de oppervlakte (textuur)

* Gebaar (de factuur), de toets

* Ruimte, diepte, perspectief of vlak

* Beweging, ritme 


