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Inleiding
B

ij het schrijven van Kunstgeschiedenis voor Dummies had ik mij als
doel gesteld om er een nuttig, leuk en handig boek van te maken, dat
ook als reisgids kan dienen. In dit boek staat veel kunstgeschiedenis,
maar niet alles. Ik richt me op de westerse kunsttraditie en bespreek ook
enkele kunstwerken en -bewegingen die in andere boeken worden overgeslagen.
De meeste kunstgeschiedenisboeken wegen minstens vijf kilo. Ik heb dit
boek dunner gemaakt, zodat je het in je rugzak kunt stoppen en mee naar
school kunt nemen zonder uitgeput te raken, of kunt meenemen op reis
als gids of naar een museum.
Tijdens het lezen van Kunstgeschiedenis voor Dummies reis je de wereld
rond en ga je terug in de tijd. Veel van de hoofdstukken zijn als een
vakantie naar een exotisch oord of het verleden. Je kunt kletsen met een
Byzantijnse prinses of Egyptische farao, de oude Olympische Spelen bijwonen (ze werden vaak op Griekse vazen geschilderd) of onder de
Isjtarpoort door lopen in Babylon.
Waarom studeren sommige mensen kunstgeschiedenis en anderen niet?
Omdat het niet iedereen aanspreekt. Maar kunstgeschiedenis is de visuele kant van geschiedenis – ze kunnen niet zonder elkaar. Als je tegelijkertijd kunstgeschiedenis en geschiedenis studeert, voeg je plaatjes toe
aan tekst. Het maakt het verhaal duidelijker en interessanter. In Kunstgeschiedenis voor Dummies plak ik geschiedenis en kunstgeschiedenis vaak
aan elkaar, zodat een context voor de kunstwerken ontstaat.
Sommige mensen denken dat kunstgeschiedenis elitair is. Met al die
Italiaanse en Franse termen moet het wel snobistisch zijn, toch? Ik ben
het daarmee niet eens. Ik geloof dat kunstgeschiedenis voor iedereen is,
omdat het gaat om het culturele erfgoed van de mens. Kunstgeschiedenis weerspiegelt de menselijke evolutie. Het toont de mensheid door de
eeuwen heen, van hol tot kasteel, van hutje in het oerwoud tot wolkenkrabber. Elke periode in de afgelopen dertigduizend jaar heeft een afdruk
van zichzelf nagelaten in de kunst.

Over dit boek
In dit boek ben ik je gids door de wereld van de kunst. Tijdens de rondleiding kom je langs de belangrijkste kunstwerken en architectuur die ooit
zijn gemaakt en wijs ik je op de belangrijkste elementen van deze werken
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en constructies. Ik geef je vaak mogelijke interpretaties die hopelijk inspireren tot eigen ideeën. Ik voeg ook spannende anekdotes en kleurrijke
feiten toe, zodat elke halte op de reis even leuk is.
Dit boek is bedoeld als naslagwerk – iets waarnaar je steeds weer terug
kunt keren om voor jou essentiële informatie op te zoeken. Je hoeft het
boek niet van voor naar achter te lezen. Gebruik de inhoudsopgave en
het register om die onderwerpen te zoeken die je interessant vindt en
lees erover. Je mag natuurlijk gerust bij hoofdstuk 1 beginnen en doorlezen tot het einde, maar dat hoeft niet om de inhoud van dit boek te
begrijpen.

Richtlijnen voor dit boek
De richtlijnen voor dit boek zijn behoorlijk duidelijk. Als ik een nieuwe
term gebruik, zet ik hem cursief en omschrijf hem binnen de context.

Wat je niet hoeft te lezen
Wat dacht je hiervan: lees niets dat je niet interesseert. Als je Egyptische
graven saai vindt of duizelig wordt van het postmodernisme, sla die
onderwerpen dan over. Je hoeft ook niets te onthouden. Ik ga je immers
geen tentamen afnemen. Je kunt ook de kaderteksten overslaan zonder
belangrijke informatie te missen. De kaders bevatten vaak interessante
informatie, maar die is niet essentieel voor het onderwerp dat wordt
besproken.

Domme aannamen
Je hoeft geen cursussen of studie kunstgeschiedenis te hebben afgerond
om dit boek te kunnen lezen. Dit is kunstgeschiedenis voor beginners
en er is geen vooropleiding vereist! Ik ga ervan uit dat je op z’n minst wel
eens gehoord hebt van Leonardo da Vinci’s Mona Lisa en Michelangelo’s
plafondschildering voor de Sixtijnse Kapel. Maar zelfs als dat niet zo is,
is er niets aan de hand – na het lezen van dit boek weet je het allemaal. In
de loop van dit boek leer ik je wat je moet weten.
Ik ga er ook van uit dat alles met het woord geschiedenis erin beangstigend is. Het roept herinneringen op van data uit je hoofd leren en rijtjes
stampen. Dat geeft niet. Ik noem wel wat data en rijtjes, maar ga daar niet
te uitgebreid op in. Ik ga liever in op de leuke dingen. In plaats van de
nadruk te leggen op data en rijtjes, leg ik de nadruk op het verhaal van
de kunst. Je hoeft dus geen rijtjes te leren. Sterker nog: je hoeft helemaal
niets te leren!
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Hoe dit boek is opgebouwd
Ik groepeer de hoofdstukken in Kunstgeschiedenis voor Dummies in de
volgende delen.

Deel I: Spiegelbeeld van de mens:
kunstgeschiedenis voor beginners
Hoofdstuk 1 helpt je een keuze maken uit de verschillende hoofdstukken,
welke je wilt lezen en welke niet. Ik heb de hoofdstukken in chronologische volgorde geplaatst, maar je hoeft die volgorde niet aan te houden.
Je kunt van het surrealisme naar de grotschilderkunst springen of van de
renaissance naar het impressionisme.
In dit deel introduceer ik ook de instrumenten en concepten die je helpen
door het boek en de wereld van de kunstgeschiedenis te navigeren. Tot
deze instrumenten en concepten behoren vergelijken en tegen elkaar
afzetten, kijken naar evenwicht en patronen, het visuele verhaal leren
lezen, de symboliek leren begrijpen en de bedoeling van de kunstenaar
weten te achterhalen.
In hoofdstuk 3 geef ik een kort overzicht van de belangrijkste perioden
en bewegingen, van de prehistorische kunst tot het postmodernisme en
alles ertussen. Je kunt tussendoor terugkeren naar dit hoofdstuk om te
zien hoe de perioden op elkaar aansluiten en elkaar beïnvloeden.

Deel II: Van grotten tot Colosseum: oude kunst
In dit deel kijk ik naar de kunst van de steentijd en haar wortels in de
rituelen en primitieve religie. Vervolgens kijk ik naar de religieuze en
politieke kunst van de eerste beschavingen in Mesopotamië en Egypte.
Daarna onderzoek ik de oude Minoïsche en Griekse vazen en wandschilderingen, beeldhouwkunst en architectuur en vertel ik je hoe de Griekse
cultuur de basis heeft gevormd voor onze moderne wereld. Ik laat je zien
dat de Etruskische en Romeinse kunst in sommige opzichten een voortvloeisel is van de Griekse kunst. In mijn verhaal over de Romeinse kunst
laat ik zien hoe nauw kunst, architectuur en politiek met elkaar verweven
zijn.

Deel III: Kunst na de val van Rome, tussen
500 en 1760
De klassieke kunst ging samen met Rome ten onder in 476 n.C. Nieuwe,
op religie gebaseerde kunststijlen ontstonden zowel in Europa als Azië.
In dit deel ga ik kijken naar de schitterende Byzantijnse kunst van het
Oost-Romeinse Rijk (dat zo’n duizend jaar langer bleef bestaan dan het
West-Romeinse Rijk), de vroegchristelijke kunst in Europa en de islamiti-
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sche kunst. Ik volg de evolutie van de religieuze kunst in Europa tijdens
de middeleeuwen en richt me daarbij op de boekverluchting, reliëfkunst,
architectuur en schilderkunst. Daarna bekijk ik de wedergeboorte van de
klassieke kunst tijdens de renaissance en de kunsttradities die daaruit
voortkwamen: maniërisme, barok en rococo.

Deel IV: De Industriële Revolutie en artistieke
devolutie, tussen 1760 en 1900
De Industriële Revolutie veranderde de wereld en de manier waarop kunstenaars ernaar keken drastisch. In dit deel laat ik zien hoe sommige kunstenaars probeerden de tijd terug te draaien . In hun kunst keerden zij
terug naar het classicisme. Sommige beten zich vast in de verheerlijking
van de natuur, terwijl andere aan de stank van de industriële molen voorbijgingen en zich lieten inspireren door hun verbeelding. De Industriële
Revolutie vormde ook een aanleiding voor grote politieke veranderingen,
zoals de Amerikaanse en Franse revoluties. Ik laat je zien hoe de romantiek en het realisme onafhankelijkheid, democratie en sociale veranderingen weerspiegelden en vaak ook aanmoedigden.

Deel V: Twintigste-eeuwse kunst en verder
In de 20e eeuw ging de kunst zoveel kanten op, dat het moeilijk is om
alles te beschrijven. Toch ga ik dat doen in dit deel. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de Vietnamoorlog hadden allemaal
enorm veel invloed op de kunstenaars die te midden van deze rampen
leefden. In dit deel laat ik zien hoe oorlogen kunstbewegingen voortbrachten, die vaak als doel het verbeteren van de wereld hadden. Ik
laat je ook zien hoe kunstenaars worstelden met het weergeven van een
steeds complexere wereld en hoe ze gebruik maakten van technologie
om hun kunst wat meer paardenkracht te geven. Ten slotte bekijk ik de
fotografie en laat ik zien hoe de pioniers in de fotografie langzaam leerden hun kunst scherp te stellen.

Deel VI: Het deel van de tientallen
Het deel van de tientallen, een vast onderdeel in de Voor Dummies-boeken, is het deel dat je moet lezen als je weinig tijd hebt, maar toch informatie wilt. In dit deel geef ik een lijst van tien musea die je gezien moet
hebben. Ik beschrijf kort de collecties van de musea en licht er enkele
hoogtepunten uit.
Ik beveel ook tien geweldige kunstboeken aan, die zijn geschreven door
tien grote kunstenaars. Ik adviseer je om een van deze boeken eens ter
hand te nemen om te zien wat kunstenaars zelf nou dachten van hun
kunst en het leven in het algemeen. Als je student bent, kun je deze boeken gebruiken om een werkstuk te schrijven over de schrijver-kunste-
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naar. Als je geen student bent, zullen deze boeken je simpelweg verrijken
en inspireren.
Tot slot introduceer ik tien kunstrevoluties die begonnen aan het uiteinde van een penseel. Sommige revoluties duurden slechts kort, zoals
George Seurats pointillisme (schilderen met stippen), andere waren zeer
invloedrijk. Ik laat ze je zien.

Bijlage
Ik kon in dit boek lang niet alle kunstwerken kwijt die ik wilde bespreken en dus heb ik een appendix toegevoegd met een lijst van websites
waarop heel veel kunstwerken te bekijken zijn. Zoals altijd zijn websites
onderhevig aan verandering. De adressen klopten op het moment van
schrijven, maar als een site is veranderd, kun je je favoriete zoekmachine
gebruiken om hem weer op te zoeken.

Pictogrammen in dit boek
In dit boek worden pictogrammen gebruikt om je te wijzen op belangrijke
informatie.
A

NE

K D OTE

Als ik een leuke kunstroddel met je wil delen, gebruik ik dit pictogram. Dit is de Kunstgeschiedenis-voor-Dummiesversie van je favoriete
roddelblad.
Paragrafen met dit pictogram geven aan dat je een kunstwerk met een
ander moet vergelijken of ertegen moet afzetten om iets interessants te
weten te komen over beide.
RIJK

B EL

A

NG

H E I NF O

T

T E C H NI

SC

EC

H NIE K

Dit pictogram is als een por in je zij die je eraan herinnert dat je deze
informatie even moet opslaan voor later gebruik.

Als ik je meer informatie geef dan nodig is, geef ik dat aan met het jargonpictogram. Dit is interessante informatie, maar als je alleen wilt weten
wat je nodig hebt, dan kun je dit overslaan.
Dit pictogram geeft aan dat de tekst rechts ervan ingaat op de techniek
van een kunstenaar en je vertelt hoe een kunstwerk is gemaakt.

Paragrafen met dit pictogram geven je tips om complexe voorstellingen
te doorzien en je beeld van de kunstgeschiedenis te verhelderen.
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Wat we nu gaan doen
Je kunt dit boek op elke gewenste plaats induiken. Ik heb Kunstgeschiedenis voor Dummies zo opgezet dat je het op twee manieren kunt lezen:
⻬ Je kunt de hele rondreis maken en het boek in chronologische
volgorde lezen van begin tot eind. Dit is een geweldige manier om
te ontdekken hoe kunst zich in de loop van duizenden jaren heeft
ontwikkeld.
⻬ Je kunt naar elk willekeurig hoofdstuk of paragraaf gaan, eruit
halen wat je interessant vindt en de rest overslaan. Als je bijvoorbeeld van plan bent naar een tentoonstelling over Egypte te gaan of
als je een tentamen moet maken over dat onderwerp, zal hoofdstuk
6 je de informatie geven die je nodig hebt.
Als je niet bij het begin begint, raad ik je aan bij het hoofdstuk te beginnen over je favoriete kunst. Als dat Leonardo en Michelangelo zijn,
begin dan met hoofdstuk 11 over de vroege en hoge renaissance. Ga
dan van daaruit verder. Elke periode of beweging leidt je naar de perioden waaruit hij voortkwam of waarin hij uitmondde, waardoor je beter
leert begrijpen waarom Leonardo en Michelangelo schilderden zoals ze
deden.
Tot slot kun je me altijd mailen (wel graag in het Engels) als je vragen of
opmerkingen hebt over dit boek, namelijk op:
jesse_bryant_wilder@hotmail.com.
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