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Barok 
De barok is een Europese stijlperiode die aan het begin van de 17e eeuw in Italië tot 

ontwikkeling kwam en tot in de eerste helft van de 18e eeuw voortduurde, en die zich 

kenmerkt door overdaad van vorm en heftigheid van gevoelsuitdrukking. 

 

De stijl van de Barok werd door de kerk van Rome 

 en de absolute vorsten gebruikt om te imponeren. 

‘Baroque’  

Oorspronkelijk een term 

uit de juwelierswereld die 

duidt op een grillig 

gevormde parel. 

gladde parel baroque parel 



Pièta van Michelangelo 

Ingehouden beheerste emotie 

Evenwichtige driehoekscompositie 

Pièta van Bernini 

Extreme emoties 

Drukke diagonaalscompositie 

Renaissance versus Barok 



Rubens: de geboorte van Christus Caravaggio: de kruisafname van Christus 

Dynamische weergave van mensfiguren 

Heftige emotie in gezichten en houdingen  

Sterke licht/schaduwwerking = clair obscur 

Wapperende kleding met diepe plooien. 

 

 

 

Beeldende kunst blz.13 



Barok is de stijl van de contra-reformatie. 

De kerk van Rome gebruikte 

de kunst om de afvalligen of 

twijfelende gelovigen te 

imponeren en daardoor terug 

te brengen tot het ‘ware’ 

geloof. 

De St. Pieter in Rome is een renaissance gebouw, 

maar het plein is ontworpen door Bernini, de 

belangrijkste architect van de Barok. 



Giancarlo Bernini 
Architect en beeldhouwer van de Barok 

Boven het graf van de Heilige Petrus en onder  

de koepel van Michelangelo staat het barokke 

baldakijn van Bernini. 



In het interieur van barokke kerken 

overheersen grillige vormen en 

fraaie plafondschilderingen 

Vooral in Zuid-Europa werden kerken 

en paleizen ook aan de buitenkant 

uitbundig versierd. 

In het noorden werden meer klassieke 

ornamenten gebruikt. 

 

 



Barok werd ook de stijl van de machthebbers 

Absolute vorsten zoals Lodewijk XIV zetten de kunst 

ook in om te imponeren en te manipuleren 

Lodewijk XIV liet honderden  

portretten van zichzelf maken. 



Versailles 

De vormgeving van het exterieur van Versailles is klassiek, maar door de enorme afmetingen 

bepaalde Lodewijk XIV hiermee de standaard van het bouwen in de barokke stijl. 



. De uitgestrekte geometrische tuinen van Versailles zijn aangelegd in een moerasgebied. 

Hiermee demonstreerde Lodewijk dat hij zelfs de natuur zijn macht op kon leggen 



De Zonnekoning 

Overal in Versailles wordt verwezen naar de zonnegod 

Apollo met wie Lodewijk de XIV zichzelf vereenzelvigde. 

Volgens het protocol begon de dag in de slaapkamer van 

Lodewijk die zich op het oosten bevond. 

Door het strenge protocol hield hij de opstandige adel 

onder controle. 



Versailles, paleis van Lodewijk XIV 



Als jongen speelde Lodewijk XIV de rol van de zonnegod Apollo  in het 

‘Ballet de la Nuit’.(1753)  

Vanaf dat moment kreeg hij de eretitel ‘Le Roi Soleil’. (Zonnekoning) 

Dans 

Lodewijk was zelf een danser en liefhebber van het hofballet. 

Omdat het ballet op de hoffeesten steeds meer techniek vereiste, richtte hij de Koninklijke 

Balletacademie op. Hieruit ontstond later het klassieke ballet. 

 

De vijf ballet posities 



17e eeuw 

Despotisme: ‘De adel hoeft alleen maar te zijn’ (Goethe) 

Stijl: Barok en Rococo 

 



Blz.7  

De aristocratie leeft teruggetrokken in het 

crème, roze en goud van rococo stadspaleizen 

vol luchtige elegante fijnkunst. 



1789-1799 Franse revolutie 

 Met de executie van Lodewijk XVI (achterkleinzoon van de Zonnekoning) in  1793 kwam er einde 

aan de Franse dynastie. Voor de bourgeoisie was de barokke stijl synoniem aan de aristocratie. 



H4-profiel 

 

Verlichting 
18e eeuw 
  

ART HISTORY 

 Neo-classicisme 



18e eeuw 

Verlichting: ‘Heb de moed je eigen verstand te bedienen. (Kant) 

Stijl: Neoclassicisme 

 

Blz.7 De bourgoisie wil een heel andere kunst en die wordt gevonden bij de klassieken. 



Blz.7 Het neo-classicisme wordt de kunst van de Verlichting en daarmee van de bourgeoisie.. 

 De zuiverheid van de witte, marmeren klassieke vormen in architectuur en beeldhouwkunst  

past perfect in het rationalistische ideaalbeeld. 



Blz.7 De vormgeving van de klassieke tempels sluit prachtig aan bij het rationalisme 

onder architecten. Zij streven naar helder gestructureerde vormen als tegenhanger  

van de barok en rococo. 



Napoleon Bonaparte 
Veni, vidi. Vici (julius Cesar)  

Stijl: Empire (Neoclassicisme geïnspireerd op de Romeinen) 

 



Neo-classicisme 



Einde 17e en 18de eeuw 


