
ART HISTORY 
de twintigste eeuw 

 

V4 –cp3 

H3 De modernen en volkskunst 

Picasso –Brancusi-Bartók-Stravinsky-Diaghilev 

 



      Belangstelling voor de volkskunst binnen en buiten Europa. 

Wereldtentoonstellingen vanaf 1851. 

Reizen naar verre bestemmingen raakten in de mode. 

Kunstenaars zochten  naar bronnen voor vernieuwing van de kunst. 

Toenemende belangstelling voor eigen volkscultuur. 



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’ 

 



Pablo Picasso 

1907 - Zelfportret 

Avant gardekunstenaars raakten 

onder de indruk van de vitaliteit 

en expressie van volkskunst 

Vooral de symbolische lading 

sprak hen aan  

Afrikaanse kunst heeft ook een 

natuurlijke neiging tot abstractie.  



In de zoektocht naar nieuwe bronnen vonden avant-garde-kunstenaars inspiratie in onder 

andere exotische  kunst van  volkeren ver buiten Europa en bij volkskunst uit Europa 

zelf. 

https://www.youtube.com/watch?v=V9RrO0dtu5

M 

https://www.youtube.com/watch?v=V9RrO0dtu5M 



Roemeense volkskunst: Ingang van een kerkje) 

Konstantin Brancusi 1876-1957  (Blz.29-30) 

Brancusi werkte met marmer, brons en hout, 

en werkte op een ambachtelijke manier zoals 

gebruikelijk in de Roemeense cultuur. 



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’ 



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 



Zijn latere werk lijkt nog steeds 

modern omdat hij het heel glad 

heeft gepolijst. 

Natuurlijke vormen  werden  

steeds abstracter.  

Mlle. Pogany 

Muse 



Door zich op de pure vorm te 

concentreren maakte Brancusi de weg vrij 

voor veel twintigste-eeuwse 

beeldhouwers. 



https://www.youtube.com/watch?v=r3ttwvNvors 



Béla Bartók 1881-1945 

Met behulp van de 

fonograaf van Edison 

verzamelde, noteerde en 

bestudeerde Bartók de 

volksmuziek van de 

Balkanlanden. 

 

Net zoals Stravinsky 

gebruikte hij de 

kenmerken hiervan in zijn 

eigen composities. 



 
Sergei Diaghilev 1872-1929 

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 



Les Ballets Russes 1909 Scheherazade - Choreograaf: Mikhail Fokine 

 
 

De eerste producties  waren neo-romantisch: Exotisch, verhalend en sprookjesachtig. 

Fokine gebruikte weer mannelijke dansers en was vernieuwend omdat hij diepere emoties liet 

zien in zijn choreografiën. 

 



Le Sacre du Printemps 1913 Choreograaf: Vaslav Nijinsky 

Componist:  

Igor Stravinsky 

 
 

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

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

krijgt. 

Avant- garde 

 in de dans. 


