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De Renaissance 1400 - 1530 

ART HISTORY 

Renaissance 

 

 



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 
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17e eeuw   

  

ART HISTORY 

Barok  

 





Barok 
De barok is een Europese stijlperiode die aan het begin van de 17e eeuw in Italië tot 

ontwikkeling kwam en tot in de eerste helft van de 18e eeuw voortduurde, en die zich 

kenmerkt door overdaad van vorm en heftigheid van gevoelsuitdrukking. 

 

De stijl van de Barok werd door de kerk van Rome 

 en de absolute vorsten gebruikt om te imponeren. 

‘Baroque’  

Oorspronkelijk een term 

uit de juwelierswereld die 

duidt op een grillig 

gevormde parel. 

gladde parel baroque parel 



Pièta van Michelangelo 

Ingehouden beheerste emotie 

Evenwichtige driehoekscompositie 

Pièta van Bernini 

Extreme emoties 

Drukke diagonaalscompositie 

Renaissance versus Barok 



Rubens: de geboorte van Christus Caravaggio: de kruisafname van Christus 

Dynamische weergave van mensfiguren 

Heftige emotie in gezichten en houdingen  

Sterke licht/schaduwwerking = clair obscur 

Wapperende kleding met diepe plooien. 

 

 

 

Beeldende kunst blz.13 



Barok is de stijl van de contra-reformatie. 

De kerk van Rome gebruikte 

de kunst om de afvalligen of 

twijfelende gelovigen te 

imponeren en daardoor terug 

te brengen tot het ‘ware’ 

geloof. 

De St. Pieter in Rome is een renaissance gebouw, 

maar het plein is ontworpen door Bernini, de 

belangrijkste architect van de Barok. 



Giancarlo Bernini 
Architect en beeldhouwer van de Barok 

Boven het graf van de Heilige Petrus en onder  

de koepel van Michelangelo staat het barokke 

baldakijn van Bernini. 



In het interieur van barokke kerken 

overheersen grillige vormen en 

fraaie plafondschilderingen 

Vooral in Zuid-Europa werden kerken 

en paleizen ook aan de buitenkant 

uitbundig versierd. 

In het noorden werden meer klassieke 

ornamenten gebruikt. 

 

 



Barok werd ook de stijl van de machthebbers 

Absolute vorsten zoals Lodewijk XIV zetten de kunst 

ook in om te imponeren en te manipuleren 

Lodewijk XIV liet honderden  

portretten van zichzelf maken. 



Versailles 

De vormgeving van het exterieur van Versailles is klassiek, maar door de enorme afmetingen 

bepaalde Lodewijk XIV hiermee de standaard van het bouwen in de barokke stijl. 



. De uitgestrekte geometrische tuinen van Versailles zijn aangelegd in een moerasgebied. 

Hiermee demonstreerde Lodewijk dat hij zelfs de natuur zijn macht op kon leggen 



De Zonnekoning 

Overal in Versailles wordt verwezen naar de zonnegod 

Apollo met wie Lodewijk de XIV zichzelf vereenzelvigde. 

Volgens het protocol begon de dag in de slaapkamer van 

Lodewijk die zich op het oosten bevond. 

Door het strenge protocol hield hij de opstandige adel 

onder controle. 



Als jongen speelde Lodewijk XIV de rol van de zonnegod Apollo  in het 

‘Ballet de la Nuit’.(1753)  

Vanaf dat moment kreeg hij de eretitel ‘Le Roi Soleil’. (Zonnekoning) 

Dans 

Lodewijk was zelf een danser en liefhebber van het hofballet. 

Omdat het ballet op de hoffeesten steeds meer techniek vereiste, richtte hij de Koninklijke 

Balletacademie op. Hieruit ontstond later het klassieke ballet. 

 

De vijf ballet posities 


