
Cultuur van het moderne  
in de eerste helft van de 20ste eeuw 

H5 pr 
Blz. 19 t/m 24 
H1 - Inleiding  
 
 





MODERNISME 

expressionisme fauvisme kubisme 

Dada surrealisme Bauhaus 

Avant garde kunst 

 

Constructivisme 

futurisme 



Kunst als beleggingsmidel. 
Sinds Lodewijk XIV tot aan het eind van de 19de eeuw bepaalde de Academie wat ‘echte’ kunst was.  

Ieder jaar werd er in het Louvre een overzichtstentoonstelling georganiseerd van nieuwe 

door de jury van de ‘Salon de Paris’goedgekeurde werken. 



De bourgeoisie was de nieuwe opdrachtgever en kunstkoper. 

Een goedkeuring van de Salon bepaalde de beleggingswaarde van een kunstwerk. 



Kunstenaar werd minder afhankelijk van opdrachtgevers. (bl. 21+22) 

Traditionele opdrachtgevers:. 

Adel en kerk 

De nieuwe opdrachtgevers. 

Het ‘nieuwe geld’, de bourgeoisie. 

De autonome kunstenaar. 

Kunstenaar die werkt zonder opdrachtgever. 

Galeriehouders exposeren het werk en brengen het in de handel. 



Scène uit de film Titanic waarin je  

kunt zien hoe het grote publiek dacht  

over ‘avant-garde’ kunst. 



Pablo Picasso 

‘Demoiselles d’Avignon’ 

                                   (Kubisme) 

Edgar Degas 

Danseressen  (Impressionisme) 

In de film zag je onder andere voorstudies voor het eerste kubistische schilderij van Picasso 

en werk van Edgar Degas die nu tot de topstukken van museumcollectries behoren.  



Alexandre Cabanel Pablo Picasso 

Smaak van het grote publiek 
Avant-garde kunst 
Vernieuwende kunst waar  

het publiek nog niet aan gewend is. 



De kunstenaar wordt zelfstandig (blz.22) 

Kunstenaar kiest zijn eigen onderwerpen en 

beeldende middelen die passen in de  

moderne tijd. 

 

 

Kunstwerken hoeven niet meer gebaseerd 

te zijn op literaire werken of politieke en 

religieuze idealen. 

 

 

Zonder opdrachtgevers werd de kunstenaar 

afhankelijk van galeriehouders en 

impresario’s. 



De moderne samenleving (blz. 20) 

Nieuwe toepassingen van techniek. 

Politieke omwentelingen. 

Nieuwe beroepsgroepen. 

Invloed van grote denkers op kunst en cultuur 



De moderne samenleving 
De groei van de techniek had grote gevolgen: 
•Toepassing elektriciteit 

•Nieuwe communicatiemiddelen 

•Nieuwe materialen en technieken 

•Nieuwe infrastructuren  

 



Invloeden technische ontwikkelingen op de kunst. 

Elektriciteit 



Invloeden technische ontwikkelingen op de kunst. 

Nieuwe materialen 

en technieken 



Politieke omwentelingen (blz. 23 +24) 

Eerste Wereldoorlog 1914-1918 

-Futurisme 

-DADA 

 

 

Russische revolutie 1917 

-Constructivisme 

 

 

Tweede Wereldoorlog 1940-1945 

-Sociaal Realisme 

 

 



Invloed van grote denkers op kunst en cultuur. (blz. 23) 

Sigmund Freud 

Veel kunstenaars werden 

geïnspireerd door zijn ideeën 

over het onbewuste. 

 

Friedrich Nietzsche 

Zijn idee van de Übermensch, 

iemand die zich van de massa 

durft te onderscheiden, sprak 

kunstenaars aan.De nazi’s hebben 

deze term later misbruikt voor hun 

eigen doeleinden. 

 

Karl Marx 

Marx kondigde een communistische 

samenleving aan, waarin iedereen 

gelijk is. 
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