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Kunst en macht 

 Opdrachtgevers zoals vorsten en de kerk hebben kunst altijd 

gebruikt om hun rijkdom en macht te te propageren. 

 Met de aanvang van het modernisme kregen kunstenaars 

steeds meer vrijheid. 

 Maar er zijn nog altijd totalitaire regimes die de kunst 

dwingen propaganda te bedrijven en censuur toe te passen als 

kunstenaars niet luisteren 

 Denk aan Rusland, Duitsland, Italië, waar Mussolini begon 

met zijn propaganda 



Communisme en fascisme  

De kunstuitingen van het uiterst linkse 

communisme en het uiterst rechtse 

fascisme hebben bijna dezelfde inhoud, 

vorm en functie. 

 

Inhoud:  

heilstaat met overdreven gelukkige en 

gezonde mensen. 

 

Functie: 

propaganda voor de eigen staat en leider. 

 

Vormgeving: 

classicistisch en realistisch 



Rusland 

De  communistische partij vond het sociaal 

realisme geschikter om de zegeningen van 

de revolutie uit te drukken dan het abstracte 

constructivisme van de moderne kunstenaars. 



In 1932 verbood Stalin alle avant-gardistische kunstuitingen. 

 

De resultaten van de revolutie mochten alleen 
op een figuratieve manier herkenbaar gemaakt 
worden. 
 
Daarom werden fotografie en film gezien als 
goede propagandamiddelen. 



Alexander Rodchenko (1891-1956) 

Alleen op het gebied van toegepaste vormgeving, zoals fotografie, werden 

constructivistische ontwerpen nog geaccepteerd. 

 

Rodchenko kreeg onder Stalin de 

leiding over de toegepaste 

vormgeving. 

 

Kunst moest het algemeen belang en 

de communicatie helpen bevorderen 

met (foto)grafische middelen. 

  



 

Duitsland: Entartete Kunst 

expressionisme fauvisme 

kubisme Dada surrealisme Bauhaus 

Vanaf 1933 wordt moderne kunst verboden en in beslag genomen. 
Hitler  vond deze bolsjewistisch en verderfelijk. 



In de afdeling 'Volledige Waanzin' werden de in beslag 

genomen kunstwerken tentoongesteld. 



Manipulatie van de massa 

Hitler wilde van Berlijn het nieuwe 

Rome maken.  

De hoofdstad van de wereld. 



Politiek engagement in film en theater. 



 
 
 

 
 
 
‘Triumph des Willens’  
Volgens Goebbels een 
staatspolitiek en kunstzinnig 
bijzonder waardevolle, 
volksopvoedende leerfilm 

Leni Riefenstahl  
Leni Riefenstahl maakte in opdracht van de 
nazi’s een geluidsfilm van hoge kwaliteit met 
als onderwerp een partijdag van de 
nationaal-socialisten in Neurenberg. 



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. 

 



Sergej Eisenstein 

 Eisenstein was een echte socialist en werkte in eerste instantie veel samen met Meyerhold. 

 

 Zijn films waren montages van beelden en hij probeerde zo het publiek te beïnvloeden. 

 

 Hij verdiepte zich in psychologie:   

    hij wilde zijn publiek zo manipuleren dat hun sympathie voor het socialisme zou groeien. 
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Bertolt Brecht 
 Vervreemdingseffect: hij doorbrak de illusie door het inlassen van liedjes, muziek 

verklaringen en vooruitwijzingen. 

 Hij vond dat theater ingezet moest worden om maatschappelijk bewustzijn te 

kweken. 

 De acteur moest zijn personage ‘tonen’ in plaats van in de huid kruipen van zijn 

personage. 



Charlie Chaplin blz.73-74 

 In de tijd van het ontstaan van de bioscoopfilm in de VS werd Charles Chaplin 
de beroemdste filmster ter wereld. 

 Behalve mensen aan het lachen maken wilde hij ook zijn medeleven tonen aan 
de underdog en de armen van de maatschappij. 

 Hij schroomde niet te protesteren tegen uitbuiting en machtsmisbruik 



The great dictator (1940) 

 In The Great Dictator stelde hij 
jodenvervolging aan de kaak, een thema  

     dat werd vermeden in Hollywood. 
 

 Met woordspellingen en slapstick zette hij 
Hitler voor gek en liet de gruwelijkheid 
van zijn regime voelen. 
 

 Met de slotrede nam hij expliciet stelling 
tegen onderdrukking en slavernij. 
 

 Nazi’s en rechtse kranten in de VS 
probeerden de film tegen te houden,  

     maar dat lukte niet. 
 

 In Duitsland werd de film verboden. 



De slotrede 


