
II. OPDRACHT MAART ANNE

Zoek uit en bespreek:

1. Twee werken die het contrast lineair- picturaal illustreren

2. Een werk dat uitblinkt in overdadigheid, en/of overdrijving

3. Een werk dat op een dramatische manier een verhaal vertolkt



YOUP BERBEN



Vrede

PICASSO, Temple de la Guerre et la Paix 2, Vallauris, 1952



PICASSO, Temple de la Guerre et la Paix 2, Vallauris, 1952

Oorlog



LEON SPILLIAERT, Marine bij stormweer, 1909







CARAVAGGIO, The crucifixion of Saint Peter, 1601, Sta Maria del 
Popolo, Rome, 230  × 175 cm



REMBRANDT, Terugkeer van de Verloren Zoon, 1668



ANGELIEK KNOL



Lineair:

Matthias Grünewald Crucifixion

in the National Gallery of Art, Washington.

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_of_Art


Lineair II: Sjef Hutschemakers, statie 13: 
Jezus, schakel tussen hemel en aarde



Picturaal: Golgata, Mogens Hoff (1934-2008), 150x200cm 



Dramatisch verhaal: Peter Paul Rubens, Kruisoprichting. Kathedraal van Antwerpen



Christelijk kruis dat van gouden smeedijzer in een Beierse 
kerkwerf wordt gemaakt



ANOUK VAN NUNEN



Corneille – La Chatte (Litho)                                                     Louis Visser – zonder titel



Joël Dabin - titel 
niet bekend



Y. Simons –
zonder titel



MARINA BAEYENS



BAC – Februari 
opdracht
Door Marina Baeyens



Picturaal vs 
Lineair

• Picturaal is schilderachtige techniek 
waarin losse stroken worden gebruikt en 
scherpe lijnen worden vermeden. Binnen 
de techniek, lijkt alles in elkaar over te 
vloeien.

• Terwijl in de lineaire techniek een 
duidelijke begrenzing is, alle lijnen 
worden naar eenzelfde punt getrokken 
(verdwijnpunt) op de horizonlijn 
waardoor er perspectief ontstaat

• De gekozen werken geven het contrast 
duidelijk weer, waar Monet met speelse 
penseelstreken schildert, heeft het werk 
van Masaccio een veel afgetekende en 
gestructuurde indeling

Claude Monet – vrouw met parasol - 1875

Masaccio (1401-1428), Heilige Drie-eenheid, met 
Maria, de Heilige Johannes en schenkers, ca. 1425-
27, fresco



Overdadigheid

Peter Paul Rubens, Tenhemelopneming van de Goddelijke en 
Heilige Maagd Maria 1600 (olieschets)

• Rubens schilderij is een typisch voorbeeld van de Barok stijl 
waarin men tracht te imponeren met theatrale effecten en 
een contrast tussen licht en donker. Ook in dit werk hebben 
al de mensen een expressieve en heftige uitdrukking.

• De barok wou laten zien dat het gewone leven slechts een 
voorspel was van de hemel. Hierdoor, werd het door de 
nuchtere mens vaak aanschouwt als overdadig en/of 
overdreven



De Vrijheid leidt
het volk

• Het schilderij ‘De Vrijheid leidt het 
volk’ is één van de bekendste 
schilderijen van de Franse revolutie

• Het beeldt Marianne (symbool uit de 
1ste Franse revolutie) uit als symbool 
voor de vrijheid.  Ze is afgebeeld met 
een Frygische muts en de Frans 
driekleur in één hand en een wapen in 
de andere. De boodschap/verhaal van 
het schilderij is duidelijk, de bevrijding 
van het Franse volk tegen hun 
onderdrukkers. Het toont hierin ook 
het Franse motto: vrijheid, gelijkheid 
en broederschap

La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, 1830



MARINA FEDEROVA



"Warning" 

Ivan Marchuk.

1986. 



"Gouden geschenk" 

Boris Izrailevich (Ber 

Srulevich) Anisfeld.

1908. 

Olieverf op doek.



“De laatste dag 

van Pompeii”.

Karl Bryullov.

1833.

Doek, olie. 456,5 ×

651 cm











VERA HILGERSOM



Juan Miro    1893 -1983  
Dutch interior

Contrast lineair  - pictureel

Jan Steen  1626 - 1679



Juan Miro    1893 -1983  
Dutch interior

Contrast lineair  - Pictureel

Jan Steen  1626 - 1679



Francois Boucher 1703 – 1770

Madame Pompadour

Athos Burez fotografie 1987 –
Hedendaags Barok



Francisco José de Goya
1746 – 1828

Picturaal beeld van de 
opstand van 2 mei 1808 in 
Madrid tegen de inval van 
Napoleon. Begin van de 
Spaanse onafhankelijkheid 
oorlog.
200-500 doden



Francisco José de Goya
1746 – 1828

De derde van mei 1808

Executies van de 
gevangen genomen 
Spaanse 
opstandelingen.  
113 executies



Pablo Picasso Guernica 1937 

*Uitdragen van het gevoel tijdens het bombardement op Guernica.
* Wordt in verband gebracht met het schilderij van Goya


