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H6 

Rationalisme in de kunsten. 
 



Kunst vanuit het gevoel 

Kunst vanuit de ratio (het verstand) 



Kunst als een wetenschap blz.52 

Tegelijkertijd met de expressionistisch kunstuitingen ontwikkelde zich ook een  

meer rationele stroming. 

 

•Kunstenaars wilden hun kennis ordenen tot een logisch systeem. 

•De betekenis werd beperkt tot de beeldende, muzische of    

  literaire middelen zoals toon, lijn, structuur of vorm. 

 



Kubisme blz.53  
Pablo Picasso en Georges Braque worden gezien als de grondleggers van het Kubisme. 

Kubisten analyseren hun model, landschap of stilleven in vlakken, verdraaien die en combineren 

de verschillende aanzichten op het beeldvlak. Hierdoor zie je het beeld tegelijkertijd uit 

verschillende kijkrichtingen.  

 

                    Analyseren                Fragmenteren                  Monteren   



Kubisme 
 
 
 
Met ‘Les Desmoiselles d’Avignon’  
introduceerde Picasso in 1907 
officieel het  
‘Kubisme’.  
 

Pablo Picasso 1881-1959 



Ontwikkeling in het Kubisme 

Geometrisch kubisme 1907-1909: 

Analytisch kubisme 1910-1912: 

Synthetisch kubisme 1913-1920: 

Vormen worden herleid naar de oervormen:  bol, kegel en cilinder. 

Bestaande  vormen worden volledig ontleed in fragmenten. 

Herkenbare objecten  in collagestijl. 



Geometrisch kubisme 
 

Georges Braque 1882-1963 

 
Bestaande vormen worden herleid 
 naar geometrische vormen. 
 



Analytisch kubisme 

Kleur speelt een ondergeschikte rol. 

Accent op vorm en structuur. 

Totale fragmentatie. 

Picasso – ‘Le Guitariste’ 



Synthetisch kubisme 

Herkenbare voorstelling 
door duidelijke omtreklijnen. 

Met het synthetisch 
kubisme werd de 
collagetechniek 
geïntroduceerd. 

Patroonornamenten in de  
verschillende kleurvlakken. 

George Braque –’Le Jour’ 



Functionaliteit in de 

architectuur 
Architectuur heeft twee kanten een esthetische (over de schoonheid) en een functionele 

kant (hoe wordt het gebruikt).  

 

 Omdat elke gebouw functioneel  

moet zijn, benaderen architecten 

gebouwen vanzelf op een rationele 

manier. 

 

De moderne architecten 

ondervonden daarom weinig 

weerstand bij het publiek in 

tegenstelling tot de andere 

kunstvormen. 

 



FORM FOLLOWS FUNCTION 
Dit motto werd aan het eind van de negentiende eeuw 

geïntroduceerd door Louis Sullivan en werd een van de 

belangrijkste uitgangspunten van de moderne architecten. 

 

Skyscraper van Sullivan 

De Stijl 

Bauhaus CIAM; Internationale stijl 

LESS IS MORE 
Dit principe werd geïntroduceerd door 

Bauhausdocent Mies van der Rohe. 

Een modern ontwerp is goed als het  

onversierd en functioneel is. 

 



De Stijl : 

De modernen in Nederland blz.56 

Abstractie als nieuwe universele  
beeldtaal. 

Universele schoonheid en evenwichtige  

harmonieuze composities in geometrische 

vormen. 

Gebruik van de primaire kleuren en de ‘niet-

kleuren’ zwart, wit en grijs. 



Vanwege het maatschappelijk belang is architectuur een van de 

belangrijkste onderwerpen van De Stijl. 

Gerrit Rietveld (1888-1964) 
1924 Schröderhuis 

 
Een huis en de inrichting daarvan moet strak en 
functioneel zijn. 
 

De geometrie en de witte muurvlakken accentueren het 
menselijk aspect in contrast met de organische natuur. 



Gerrit Rietveld 
1918 Rood-blauwe stoel Piet Mondriaan 

1921 Compositie  

Bij de vormgevers van De Stijl is 

universele schoonheid en evenwicht het 

voornaamste streven.. 



BAUHAUS blz.57 

Socialistische uitgangspunten: 
Collectieve samenwerking voor een 
gemeenschappelijk doel. 
 
Middeleeuws systeem van leerling, gezel en 
meester. 
 
 

In 1919 werd in Duitsland ‘Bauhaus’  opgericht. Een akademie voor kunst en 
toegepaste vormgeving. De studenten kregen niet alleen les in schilderen, 
beeldhouwen, toegepaste kunst, fotografie en grafische vorgeving, maar ook in 
theater.  



BAUHAUS 



Architectuur 

 Lichte multi-functionele ruimtes. 

 Voorkeur voor skeletbouw. 

 Strakke lijnen, geometrische vormen en functionaliteit 



In het Bauhaus leerden studenten efficiënte meubels en gebruiksvoorwerpen te 
ontwerpen, die industrieel geproduceerd konden worden. 
 
Daarvoor moesten ze onversierd en geometrisch zijn.. 
 
 

Toegepaste kunst 



 

 

Theater blz.58 

Volgens Schlemmer is theater de beste oefening in collectieve samenwerking. 
Hij maakt abstracte, mechanische bewegingsspelen ofwel constructivistische dans. 

Oskar Schlemmer (1888-1943) 
1925 Triadisch ballet 
 
 
 
 
 

Abstractie: 

Gaat uit van de theatrale effecten van 

de beeldelementen vorm, kleur en 

liccht 

 

  Anti-expressionistisch: 

Verhaal en emotie spelen geen rol 

Mechanisch: 

Dansers bewegen als marionetten 

uitgaande van alledaagse bewegingen. 



Triadisch ballet 

Trias (Grieks) = 3 

Drie-eenheid van vorm, kleur en beweging. 

 

Drie-eenheid van dans, kostuum en muziek. 

 

Danspatronen zijn gebaseerd op driehoek, vierkant en cirkel. 

 

Het stuk bestaat uit drie delen en wordt uitgevoerd door drie dansers per onderdeel. 



1919 Oprichting Bauhaus in Weimar 

 

 

 

 

1925 Verhuizing naar Dessau  

 

 

 

 

1933 Bauhaus wordt gesloten door de Nazi’s 

 

 

 

 1937 Chicago (later: Institute of Design) 



Internationale stijl (CIAM) 
 

Gewapend beton werd het favoriete materiaal van de internationale moderne architecten. 

 

 

 Platte daken 

 

 Terughoudend kleurgebruik 

 

 Grote ramen voor veel licht  

 

 Zichtbare constructies 

 

 Geen overbodige versiering  



Licht en ruimte voor iedereen. 

Zowel op de werkplek 
als in de woning. 

Openluchtschool Amsterdam 



Russisch constructivisme blz.55 

1919 El Lissitzky 

‘Versla de witten  

met de rode wig’ 

Constructivisme is de 

Russische versie van het 

modernisme. 

 

Abstractie is de enige 

manier om te breken met 

de ouderwetse kunst van 

vóór de revolutie. 

 



Kazimir Malevitch  1878-1935 

Een schilderij is vanaf nu geen  vertaling meer van wat we zien maar 

moet de geest of het gevoel weergeven. 

 

1913 ‘Zwart suprematisch vierkant’ 

Het eerste volledig abstracte schilderij. 

 

 

Het icoon uit het oude Rusland 

wordt vervangen door het 

suprematische vierkant. 

 

 

 

 

 

 

 

Het vierkant staat voor de 

‘suprematie’ van de geest boven 

de materie. 



Vladimir Tatlin (1885-1953) 

Kunstenaars wilden de opbouw naar een betere toekomst versnellen. 

 
Drijvende kracht achter het Russisch 

constructivisme is Tatlin. 

 

Hij was architect en beeldend kunstenaar. 

Zijn ‘Monument voor de Derde Internationale’ 

moest concurreren met de Eiffeltoren, maar is 

nooit uitgevoerd. 

 

Na 1921 is het onder Stalin snel afgelopen met het 

Constructivisme. 

 



Russische theatermakers blz. 59 

Constantin Stanislavski 

Theater moet uiterst realitisch zijn. 

De acteur moet de fysieke en psychologische 

aspecten van het personage zodanig bestuderen 

dat hij het personage wordt. (Method Acting) 

Vsevolod Meyerhold 

Constructivistische acteertechniek.  Theater is geen amusement, 

maar een opvoedmiddel voor het volk.  Acteurs  moeten de 

mechanica van hun lichaam bestuderen en niet overbodig bewegen. 

(Biomechanica) 

Fysieke benadering: eerst lichamelijk ervaren, daarna pas 

psychisch. 

 



Bij het constructivistisch theater wordt de illusie doorbroken dat wat er zich op 

het toneel afspeelt ‘echt’ is. 

Vormgeving: grote decors, verschuivende wieltjes, ruime overalls, filmisch 

 

Lyobov Popova (1889-1924) 

1922 Decor- en kostuumontwerp voor  

‘De bedrogen Echtgenoot’ van Vsevolod Meyerhold. 


