
ART HISTORY 
de twintigste eeuw 

 

H5  

H3 De modernen en volkskunst 
 



Wereldtentoonstellingen vanaf 1851. 

Reizen naar verre bestemmingen 

raakten in de mode. 

Groeiend nationalisme bij Europese landen bevorderde 

de belangstelling voor de eigen volkscultuur. 

Toenemende belangstelling voor exotische en volkskunst. blz.28 



Béla Bartók (1881-1945) blz.31 

Met behulp van de 

fonograaf van Edison 

verzamelde, noteerde en 

bestudeerde Bartók de 

volksmuziek van de 

Balkanlanden. 

 

Hij gebruikte de 

kenmerken hiervan in zijn 

eigen composities. 

https://www.youtube.com/watch?v=4HAIHSqiwAA 



Beeldende kunst. 
blz.28 

19e eeuw:  

Romantische kunstenaars wilden hun 

publiek laten dagdromen bij exotische 

taferelen. 

20ste eeuw: 

 Moderne kunstenaars zagen in volkskunst een manier om 

de kunst te vernieuwen. 

Exotische kunst en volkskunst waren nog niet bedorven 

door de westerse decadentie. 



Avantgardekunstenaars  raakten onder de indruk van de vitaliteit en expressiviteit van de 

kunst  uit Afrika en de eilanden in de Stille Oceaan (Oceanië). Zij vormden een 

inspiratiebron voor vernieuwende westerse schilders en beeldhouwers.  

Zij vonden deze kunst puur en vitaal. 

En de symbolische lading sprak 

westerse kunstenaars enorm aan. 

 



1907 -‘Demoiselles d’Avignon’  (Kubisme) 

(1881-1973) 

Pablo Picasso (1881-1973) blz.29 

Picasso nam zijn verzameling  

Afrikaanse maskers als inspiratiebron 

voor Demoiselles d’Avignon’. 

 

Het werk van de Franse kunstenaarsgroep 

‘Les Fauves’ o.l.v. Matisse was ook een 

voorbeeld voor hem. 

 



Pablo Picasso 

1907 - Zelfportret 

Afrikaanse kunst heeft een 

natuurlijke neiging tot abstractie. 

 

Abstractie wordt één van de 

kenmerken van moderne kunst. 

  



Inspiratie door prehistorische kunst en volkskunst. 
https://www.youtube.com/watch?v=V9RrO0dtu5M 

 

 



Constantin Brancusi (1876-1957) blz.30 

Inspiratie uit de volkskunst van zijn eigen land Roemenië . 

Zoals gebruikelijk in de Roemeense cultuur begon Brancusi 

op een ambachtelijke manier te werken in steen, brons en hout. 



Herhaling is een kenmerk van volkskunst. 

Door herhaling krijg je het idee van oneindigheid. 

 

Bij Brancusi zie je vaak een relatie tussen zijn werk en de omgeving waarin hij het plaatst. 

Eindeloze kolommen’ blz.30 



De ‘Kus’ van Rodin (19e eeuw) versus de ‘Kus’ van Brancusi (20ste eeuw). blz.30 

1886 ‘De Kus’ 

Auguste Rodin 

1909 ‘De Kus’ 

Constantin Brancusi  



 

 

Brancusi doorbrak de euwenoude traditie om uit een stuk steen zo natuurgetrouw 

mogelijk mensfiguren te hakken. 

Hij bleef net zolang zoeken totdat hij de meest elementaire vormen gevonden had. 
 

  Abstractie leidt tot  de oervormen.  

1937 ‘Poort van de Kus’ 



Zijn latere werk lijkt nog steeds modern 

 omdat hij het heel glad heeft gepolijst. 

Natuurlijke vormen  werden  

steeds abstracter.  

Mlle. Pogany 

Muse 



https://www.youtube.com/watch?v=T6G0ewxKkCQ 

Vele tentoonstellingen werden al gehouden op deze locatie van de National Guard in New York, maar 

de expositie van Amerikaanse en Europese Avant-garde kunst in 1913, de Armory Show genaamd, 

betekende een omwenteling in de kijk van vele Amerikanen op de moderne beeldende kunst en 

wordt veelal gezien als het begin van de moderne kunst in de Verenigde Staten. 

 



Dans 

19e eeuw 

Romantisch ballet: 

Sprookjesvertellingen  

met virtuoze technieken. 

 

 

20ste eeuw 

In Parijs is het ballet aan het begin van de  

20ste eeuw ingezakt en slaapverwekkend.  

 

De exotische balletten van ‘Les Ballets 

Russes’ zijn het begin van de moderne dans. 



 
Sergei Diaghilev (1872-1929) blz.31 

Als de Russische impresario Sergei Diaghilev 

naar Frankrijk komt er een eind aan de 

slaapverwekkende romantische balletvoorstellingen. 

 

Hij verzamelt de internationale top van dansers, 

choreografen, componisten en beeldend kunstenaars 

om zich heen 



Beroemde namen bij Les Ballets Russes 

 
 

Mikhail Fokine (1880-1942)  

De eerste choreograaf van Les Ballets Russes 

Zijn producties waren neo-romantisch:  

Exotisch, verhalend en sprookjesachtig. 

Vernieuwend was het uitdrukken van complexe emoties en 

de mannelijke dansers. 

 

Vaslav Nijinski (1882-1972) 

Sterdanser en later ook een vernieuwend  

choreograaf. 

Zijn eerste ballet was ‘l’Apres Midi d’un Faune’ 

 

Leon Bakst (1866-1924) 

kostuumontwerper voor veel gewaagde en opzienbarende 

ballets. 

 

Igor Stravinsky (1882-1971) 

Componist die een eigen Russische muziek ontwikkelde 

waarbij hij gebruik maakte van volksmelodieën uit Rusland. 

 

 



 Scheherazade 1909 
Choreograaf: Mikhail Fokine  

Kostuum en décorontwerper: Leon Bakst 

 
 



Le Sacre du Printemps 1913       blz.33  

Choreograaf: Vaslav Nijinsk 

Componist: Igor Stravinsky 

 

 
 

Nijinsky liet zich inspireren door de nadrukkelijk ritmische muziek van Stravinsky. 

De dansers stampen ritmisch en dreigend waardoor de voorstelling een aards, folkloristisch 

karakter krijgt. 



Theater blz.33 

In het theater, met name de opera, raakten 

regisseurs geïnspireerd door het oosterse 

theater, 

Zoals het Japanse no-theater en kabuki. 

 

Europa 

•Tekst diende als uitgangspunt 

•Eenheid van tijd en plaats en handeling 

 

Azië 

•Tekst is ondergeschikt aan vorm 

Gestileerde bewegingen. 

Kostuum, zang en acteren zijn nauw 

verbonden. 

•Verhalen omvatten  vaak eeuwen en de plaats is 

onbepaald. 
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