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Sigmund Freud (1856-1939) blz.34 

 

 

 De mens wordt in zijn gedrag gestuurd 

door het onderbewuste.  

 Het alledaagse is een masker 

waarachter diepere gevoelens en 

driften schuilgaan. 

 Door de analyse van dromen en 

door vrije associatie kun je een blik 

in het onderbewuste werpen. 

De ideeën van de psychoanalyticus Sigmund Freud hadden veel 

invloed op de kunstenaars uit het begin van de twintigste eeuw.  



 

Uitdrukken van persoonlijke gevoelens van de kunstenaar. 

 

Het eigen ‘handschrift’ van de kunstenaar wordt belangrijk. 

 

 

 

 

Nieuwe technieken: 

• Vervormingen 

• Perspectief klopt niet 

• Zware contourlijnen 

• Onnatuurlijk kleurgebruik 

• Grove werkwijze 

Expressionisme blz.34 

 



Voorlopers van het expressionisme 

         Vincent van Gogh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard Munch 

Paul Gauguin 



Edvard Munch 1863-1944 (blz. 35)  

De intense manier waarop hij zijn gevoelens weergeeft 

is van grote invloed op het latere expressionisme 

“Ik schilder niet wat ik zie, maar wat ik zag’ 

‘De Schreeuw’ uit 1893 is het eerste psychische zelfportret. 



Vincent van Gogh 1853-1890  

Vanwege de intense kleuren en de dynamiek  wordt Vincent van Gogh beschouwd als een voorloper 

van het expressionisme. 



Vincent van Gogh en Paul Gauguin werkten in 1888 negen weken samen in het Franse plaatsje 

Arles.Gauguin vertrok uiteindelijk naar Tahiti omdat daar het leven nog ‘puur’ was. 

Door zijn kleurgebruik was hij een voorbeeld voor ‘Les Fauves’.  

‘Zie  je die bomen gelig? Schilder ze dan geel!’ 

Paul Gauguin 1848- 1903  
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Fauvisme 
 



Opkomst van het expressionisme (blz. 36) 

Les Fauves (De wilde beesten) 

Onder leiding van Henri Matisse exposeerde deze 

groep Franse schilders op de Najaarsalon in Parijs in 

1905.  

(Zij werden ‘De wilde beesten’ genoemd vanwege 

hun kleurgebruik.) 

 

Henri Matisse 
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Duits expressionisme 

Die Brücke 
 



Die Brücke (‘De Brug’ ) Blz. 37 

Het kunstwerk vormt de brug  tussen  

de ziel van de kunstenaar en de 

toeschouwer. 

•Kunstenaars zijn autodidact. 
•Maatschappijkritiek en sociale betrokkenheid. 
•Voorliefde voor de houtsnede. 
•Beïnvloed door primitieve kunst. 



Ernst Ludwig Kirchner (1880-1935) blz.37 

Belangrijk vertegenwoordiger van het Duits expressionisme en voorman van ‘Die Brücke’. 



Expressionisme in de film blz.41 

Door de inflatie na WOI konden filmmakers vooral in Duitsland 

experimenteren met een nieuwe vormgeving zonder grote financiële 

risico’s. 

De eerste horrorfilm De eerste vampiersfilm De eerste science fictionfilm 



Kenmerken expressionistische film  

Merkwaardige camerastandpunten zoals kikker- en vogelperspectieven. 

 

Vaak donkere scènes met belichting uit vreemde hoeken. 

 

Bizarre en vaak symbolische décors. 

 

Expressieve gebaren en gezichtsuitdrukkingen. 

 



De eerste psychologische horror movie 
‘The cabinet of Dr.Caligari’ gaat over een gestoorde 

man die allerlei verhalen aan zijn medepatiënten vertelt 

De bedoeling was de toeschouwer innerlijk te treffen 

en op het gevoel te spelen. 

Hiervoor gebruikte men de vormgeving: 

 

•Vreemde belichting 

•Décors met een afwijkend perspectief  

•Driehoekige ramen en kleine en lage ruimtes. 

•Drie expressionistische kunstenaars schilderden de décors. 
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Duits expressionisme 

Der Blaue Reiter 

  
 



Der Blaue Reiter (de blauwe ruiter) blz.36 

Duitse expressionistische kunstenaarsgroep 

opgericht in 1913. 

 

De naam is afgeleid van een gelijknamige alamanak 

met een omslagontwerp van Wassily Kandinsky. 

 

Zij wilden ‘ware’ kunst maken . 

Hun hoogste doel was om de emotie naar buiten te 

brengen. 



De weg naar abstractie…….. 

Aanvankelijk schilderden ze traditionele onderwerpen. 

Langzaamaan verdween het perspectief. 

Vormen werden schetsmatiger. 

Kleuren worden dominanter. 

1905 

1911 

1913 

Franz Marc (1880-1916) 



“De kunstenaar hoeft niet al het traditionele af te schaffen, maar om zijn emoties uit te 

drukken moet hij wel de vrijheid hebben om te kiezen wat voor middelen hij gebruikt. 

Kleuren en vormen hoeven niet realistisch te zijn, maar moeten een gevoel uitdrukken.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wassily Kandinsky (1866-1944)  blz.37 



In zijn werk probeerde Kandinsky de menselijke ziel in beeld te brengen.  

Hij koos zijn kleuren intuïtief en paste de vorm daarop aan.  

In 1910 leverde dat zijn eerste zuiver abstracte werk op. 

Vóór 1910 verwezen zijn titels nog naar een figuratief beeld, later maakte hij genummerde 

reeksen die hij ‘Compositie’ of  ‘improvistatie’ noemde. 

Composities en improvisaties 



Volgens Kandinsky was muziek de ideale kunstvorm. 

Muziek raakt het gevoel direct en is dus volledig abstract. 

Af en toe werkte hij dan ook samen met de componiust Arnold Schönberg.   

 

 

Kandinsky en muziek blz.37 


