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Tijdlijn  



Invloed van steden en haar burgerij groeit steeds verder.  

In Italië ontstonden sterke stadsrepublieken. 
Het bestuur bestaat uit vooraanstaande burgers. 
 

Naast de adel en de kerk werden rijke burgers 

belangrijke opdrachtgevers voor kunstenaars. 

 

Rijke burgers en stadstaten gebruikten kunst 

en wetenschap als middel om hun aanzien te 

vergroten.  

 

 

 



Leonardo da Vinci 
•Uitvinder 
•Schilder/beeldhouwer 
•Natuurkundige/scheikundige 
•Musicus 

Michelangelo Buonarroti     
•Architect 
•Schilder/Beeldhouwer 
•Ingenieur 
•Dichter 

Kunstenaars hebben een hoge status. 
 

Het ideaalbeeld van de mens als 

een ‘alleskunner’. 

HOMO UNIVERSALIS 



Door de uitvinding van de boekdrukkunst  
konden nieuwe ideeën snel verspreid worden. 

Uitvindingen 



Ontdekkingsreizen 

De wereld werd steeds beter 

in kaart gebracht. 



Ontdekking centraal perspectief. 

 Brunelleschi 
Ontdekte het centraal perpectief en  
paste dit voor het eerst toe in  
bouwtekeningen.                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunstenaars pasten het vervolgens 
ook toe om realistische diepte te 
kunnen suggereren. 



Hernieuwde belangstelling voor de 

klassieken. 

Architectuur 

•Harmonie en evenwicht golden als schoonheidsideaal. 

•Menselijke maat was weer uitgangspunt. 

•Klassieke bouwelementen. 

 

Beeldende kunst 

•Behalve Bijbelse en historische ook  

  mythologische thema’s. 

•Vrijstaande vaak naakte beelden. 

•Aandacht voor anatomie en proporties 

•Portretten . 

 

Muziek 

Ontstaan van de opera als poging om  

het klassieke drama te doen herleven. 

 

 

 

 

 



Architectuur 

Renaissance architecten gaan  

op een creatieve manier om met 

klassieke uitgangspunten. 

In gebouwen werden klassieke vormen toegepast en 

overheerste de centraalbouw en de horizontale lijn. 



Beeldhouwkunst  

   

1505 David 

Michelangelo 

Het naakt keert terug als onderwerp in de kunst. 

Er is aandacht voor anatomie en proporties. 

Vrijstaande vaak geïdealiseerde menselijke figuren. 

Beheerste menselijke emotie. 



Schilderkunst 

Portretten  

Religieuze thema’s 

Klassieke thema’s 

Kunstenaars werden niet langer gezien als 

ambachtslieden en krijgen een hoge 

status. 

Adel en rijke burgers lieten zich 

portretteren. 



Dans 
De populaire hofdansen bestonden vooral uit elegante 

bewegingsvormen in vaste patronen. 

Ook hier evenwicht en harmonie als maatstaf voor 

schoonheid. 



Theater  

Teatro Olimpico 
(vitruviaans theater)  
Klassiek theater 
•Tragedies  
•Komedies 

Commedia dell’arte  
Straattheater 
•Vaste typetjes 
•Herkenbaar aan maskers en kostuums 
•Clownerieën en acrobatiek 
•Improvisatie  

Elizabethaans theater 
Combinatie van comedia dell’arte 
en  het klassieke theater 
Vast gezelschap 
Eigen theatergebouw 
Gedeeltelijke improvisaties 



Commedia dell’ Arte 

 



Einde van de Renaissance 


