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Inleiding
Beste leerling,

In deze lessen laten we je graag kennis maken met kunst.
We starten met de basiskennis van wat kunst nu juist is, tot
enkele basisbegrippen die zeer belangrijk zijn in de
kunstwereld. Wanneer we deze basis hebben gezien, zullen
we ons wagen aan een zoektocht naar de classificatie van
kunst. Jullie gaan
actief mee op zoek naar deze
classificatie. We doen dit samen stap voor stap en zoeken
eerst uit wat dat nu juist is, zo’n classificatie?
Vincent Van Gogh, Zonnebloemen, 1888

Natuurlijk is het altijd fijn om eigen ervaringen te delen en te leren van elkaar. Dus wanneer jullie in
je vrije tijd bezig zijn met kunst mag je natuurlijk je kennis met de rest van de klas delen. Op die
manier wordt de theorie over kunst ook aangenaam afgewisseld met jullie eigen verhalen of
zelfgemaakte kunstwerken.
We zullen in dit thema kunst in de ruime zin van het woord opvatten, dit wil zeggen: van de
beeldende kunsten tot fotografie, van film tot theater, van dans tot muziek. Het wordt dus een
afwisselende en interessante reis doorheen de kunstwereld.

We wensen jullie alvast leerrijke uren en veel kunstplezier toe!
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Instructies

Dit symbool van een penseel betekent dat er een opdracht volgt die je
zelfstandig moet uitvoeren.

Dit is het symbool voor een filmfragment. Luister goed naar de instructies
van de leerkracht voor de opdracht bij het fragment.

Dit symbool staat voor een opdracht die we klassikaal uitwerken.

Dit symbool betekent dat we een opdracht maken in kleine groepjes.

Alphonse Mucha, Dans, 1898
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1 Wat is kunst?
Wat is kunst?
Dit is een erg moeilijke vraag om snel te kunnen
beantwoorden. Doorheen de geschiedenis werd hierover
zeer veel gediscussieerd maar de vraag blijft ook nog de dag
van vandaag actueel. Onder invloed van de mondialisering
kwamen er extra vraagstukken bij en blijft het voer voor
discussies en debatten.
Iedereen beschrijft namelijk kunst op een andere manier en
geeft een verschillende definitie hieraan. Dat komt omdat
kunst vrij subjectief is. Elke persoon die naar kunst kijkt,
ervaart andere emoties en gevoelens en wordt op een
verscheiden wijze aangesproken door het werk.
Dit maakt het natuurlijk erg ingewikkeld om allemaal op
dezelfde manier over kunst te praten. We zullen proberen
in dit hoofdstuk samen een definitie op te stellen waarmee
we aan het werk kunnen. Deze definitie maakt het ons
gemakkelijker om doorheen het thema over kunst te
spreken.

Peter Paul Rubens, Kruisafneming, 1611

Opdracht: ga thuis, op internet of in de bibliotheek op zoek naar een kunstwerk dat je
leuk vindt en breng dit mee naar de klas.
Noteer hierbij volgende zaken:
•
•
•

Naam van het kunstwerk:
……………………………………………………………………………………….
Naam van de kunstenaar:
……………………………………………………………………………………….
Jaartal waarin het gemaakt werd:
……………………………………………………………………………………….

We gaan dus op zoek naar wat kunst juist betekent. We zoeken samen in de klas naar een passende
definitie. Maar vooraleer we dit kunnen doen, willen we weten wat kunst voor jou is.

7

We bekijken een filmfragment van het Nederlandse televisieprogramma “De wereld
draait door”. In dit fragment spreekt de Nederlandse schrijver Joost Zwagerman over
kunst. Hij doet dit op geheel eigen wijze en grijpt hiervoor terug naar het verhaal
achter de kunstwerken. Let op de manier waarop hij het kunstwerk beschrijft. Dit
gaat veel verder dan enkel het werk als mooi te beschrijven. Dit kunnen jullie
gebruiken voor de volgende opdracht.
Enkele notities uit het fragment die je wil onthouden:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Opdracht: neem het kunstwerk bij de hand dat je thuis hebt opgezocht.
Noteer hieronder 3 kenmerken waarom jij dit kunstwerk als kunst beschouwt.
Waarom is dit kunst voor jou?
1.……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

Roy Lichtenstein, Whaam!, 1963

Wat is kunst voor ons?
We overlopen met de hele klas alle kenmerken die gevonden werden en
schrijven deze op het bord. De tien meest voorkomende kenmerken vormen onze eigen definitie van
kunst. Maar er is er ook ruimte voor discussie! Wanneer een kenmerk dat je geschreven hebt niet
gekozen werd, kan je het verdedigen voor de klasgroep en trachten om iedereen te overtuigen het
mee op te nemen. Op deze manier vormen we onze eigen definitie.
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Noteer de tien gekozen kenmerken hieronder.

Kunst…
-

…………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………

Deze definitie zullen we verder gebruiken in dit thema over kunst. We kunnen deze toepassen op de
kunstwerken die we verder zullen bekijken.

Reeds gedurende eeuwen wordt er over kunst enorm
veel geschreven en verteld. Iedereen heeft een eigen
mening over wat kunst is en wat kunst mag zijn.
Bovendien bestaat er de eeuwige discussie over Kunst
en kunst. Kunst met grote “K” is de echte kunst, kunst
met kleine “k” is eerder kitsch. Dit debat bekijken we
in latere hoofdstukken van dichtbij. Maar we willen
jullie alvast even laten kennis maken met enkele
meningen in de kunstwereld.

Victor Horta, Hotel Tassel, 1894
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Stellingenspel: per twee krijgen jullie een stelling of citaat over kunst. Per twee
bediscussieer je de stelling of citaat. Wat vinden jullie van deze uitspraak? Wat wordt
er juist mee bedoeld? Zijn jullie het eens of oneens? En vooral waarom? Wanneer
jullie klaar zijn, wisselen jullie de stelling met het groepje voor of achter je. Je krijgt
dus een nieuwe stelling waarmee je hetzelfde doet. Noteer hieronder kort jullie
stelling en antwoord.
Wanneer jullie allevier de twee stellingen hebben bekeken en besproken, gaan jullie samen zitten en
vergelijken jullie elkaars antwoorden.
Er worden twee woordvoerders aangeduid die na de discussie in groep de stelling en meningen van
de groep naar voor brengen voor de hele klas. Andere leerlingen kunnen reageren indien zij een
andere mening zijn toegedaan.
Stelling 1: ………………………………………………………..……………………………………….
……..………………………..………………………..………………………..………………………..

Mening: ………………………………………………………..……………………………………….
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..

Stelling 2: ………………………………………………………..……………………………………….
……..………………………..………………………..………………………..………………………..

Mening: ………………………………………………………..……………………………………….
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
……..………………………..………………………..………………………..………………………..
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2 Het proces: van inspiratie tot
We hebben nu onze definitie van kunst opgesteld en hebben een eerste blik geworpen op de
verschillende meningen en opinies die over kunst bestaan.
Laten we nu eerst kijken naar het centrale schema van de kunst: het proces. We onderzoeken waar
kunst ontstaat en welke weg deze aflegt. Kunst start vanuit onze inspiratie en eindigt bij de
kunstliefhebber. Hieronder zie je het algemene schema. Vul aan wat ontbreekt.

Inspiratiebronnen
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Kunstenaar

Kunstvormen
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Techniek

Stijl

Vorm

Compositie

Kunstwerk

Kunstliefhebber

11

Kleur

3 Enkele belangrijke begrippen
In het proces van de kunst zagen we dat de
kunstenaar gebruik kan maken van verschillende
technieken, stijlen, vormen, composities en
kleuren in zijn kunstwerk. Deze componenten
bepalen hoe het werk er zal uitzien en welk
gevoel het geeft.
We bekijken deze vijf begrippen van dichterbij.
Verder in het thema over kunst kan je deze
begrippen steeds toepassen op alle kunstwerken
die we bekijken.
De leerkracht geeft informatie bij de begrippen.
Noteer bij elk begrip wat het inhoudt.

Gustav Klimt, De Kus, 1908

Techniek: …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………..
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………

Stijl: …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
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Vorm: …………….…………….…………….…………….…………….…………….……………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………

Noteer bij de kunstwerken het juiste begrip: figuratief - abstract

………………………………….....

………………………………….....

Teken nu zelf een figuratief en een abstract kunstwerk.

Figuratief

Abstract
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Compositie: …………….…………….…………….…………….…………….…………….………..
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
We bekijken drie soorten composities.
Plaats het juiste begrip bij het juiste kunstwerk. Kies uit:
Symmetrische compositie – Asymmetrische compositie – Centrale compositie

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
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Kleur: …………….…………….…………….…………….…………….…………….………………..
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………

De kleurencirkel
Primaire kleuren:………………………………….……….…
…………..………………………………….………………..
Secundaire kleuren:…………………………….……….…...
…………..………………………………….………………..
Contrasten:………………………………….……….……….
.…………..………………………………….……………….

Opdracht: neem het kunstwerk bij de hand dat je aan het begin van dit thema thuis
moest opzoeken. Pas de vijf begrippen, die we zonet bekeken hebben, toe op het
kunstwerk dat jij gevonden hebt. Wat kan je vertellen over de stijl, techniek, vorm, compositie en
kleuren hiervan op basis van wat we besproken hebben?
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
.…………..………………………………….………………..…………..………………………………
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4 Naar een classificatie van de
4.1 Kunstvormen en kunststijlen
We hebben reeds een definitie opgesteld van wat kunst is,
hebben het volledige kunstproces bekeken en de belangrijke
begrippen onderzocht. Het is nu tijd voor een volgende stap.
In het kunstproces op pagina 11 hebben we kort alvast een
aantal kunstvormen opgesomd. Laten we eens kijken of je er
nog meer kan vinden.

Opdracht: ga in je omgeving op zoek naar
kunstvormen en -stijlen. Vraag aan familie en
vrienden of zij nog vormen kennen, ga op zoek op
internet, in boeken, in de bibliotheek, enzovoort. Zoek zeker
ook buiten de traditionele beeldende kunsten! Noteer alle
kunstvormen en –stijlen in het kader hieronder.
Edvard Munch, De Schreeuw, 1893
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We maken samen een woordwolk. Alle kunstvormen en –stijlen worden op het
bord geschreven. De leerkracht bezorgt de foto van jullie creatie op het bord.
Deze woordwolk zullen jullie gebruiken als basis voor de volgende opdracht.

4.2 Classificatie: wat?
We hebben al onze kunstvormen en –stijlen verzameld in een grote woordwolk. Maar deze is
natuurlijk niet zo overzichtelijk om te bekijken en te studeren. Daarom willen we een ordening
aanbrengen. Dit noemen we classificeren.
Maar wat betekent dat nu juist?
Classificeren houdt in dat we elementen systematisch gaan indelen in groepen of categorieën. Deze
elementen kunnen begrippen, voorwerpen, figuren voorstellen maar dus even goed kunstvormen.

Classificatie:
-

Categorieën opstellen.
Elementen indelen in groepen en onderverdelingen.
Synoniemen: klasseren, rubriceren, rangschikken, ordenen.

Het bekendste voorbeeld van een classificatie is deze van het dierenrijk.

DIERENRIJK

Ongewervelden

Gewervelden

Zoogdieren

Vogels

Reptielen

Amfibieën

Vissen

4.3 Classificatie van de kunst: literatuuronderzoek
Dit systeem van classificeren willen we graag toepassen op onze woordwolk van kunstvormen en –
stijlen. We zijn uiteraard niet de eersten die ons hier aan wensen te wagen. Heel wat onderzoekers,
auteurs en kunstenaars hebben reeds geprobeerd een goede classificatie op te stellen. Deze
informatie is dan ook handig voor ons en zullen we gebruiken.
Aan de hand van de gevonden informatie zullen we de classificaties kritisch bekijken en analyseren.
Uiteindelijk zullen we proberen een eigen classificatie op te stellen die voor onze klas gemakkelijk
werkbaar en overzichtelijk is.
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Maar voor we zo ver zijn, moeten we uiteraard eerst onze informatie vergaren. Dit doen we aan de
hand van een literatuuronderzoek.

Literatuuronderzoek is een vorm van onderzoek waarbij men tot doel heeft om een betrouwbaar
en volledig overzicht te krijgen van de literatuur dat over een specifiek onderwerp is gepubliceerd.

Henri Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge: La Goulue, 1891

Literatuuronderzoek
Voor dit literatuuronderzoek trekken we naar de bibliotheek. De klas wordt
opgedeeld in groepjes van vier personen. In deze groepjes gaan we op zoek naar
informatie over bestaande classificaties van de kunst. We doen dit op een systematische manier en
volgen verschillende stappen.
Stap 1: zoektermen verzamelen.
Noteer op voorhand enkele zoektermen waarmee je kan starten. Welke verschillende
begrippen kunnen jullie hanteren om de juiste gegevens te vinden? Noteer er zeker een
tiental, zo riskeer je niet te snel vast komen te zitten in je onderzoek.
Stap 2: bepaal in welke bronnen je gaat zoeken.
Er zijn veel verschillende soorten bronnen te vinden, beperk je niet tot één soort.
-

Boeken
Wetenschappelijke tijdschriften
Internet
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-

Populaire tijdschriften
Kranten
…

Stap 3: verzamel interessante informatie en bespreek regelmatig met je groepsleden. Wanneer
je een interessante classificatie gevonden hebt, breng je je groepsleden op de hoogte en kan je
hierover nog meer informatie proberen op te sporen.
Stap 4: documenteer alle referenties. Alle bronnen die je gaat gebruiken noteer je op de
volgende manier:
-

Boek: Reichold, K. & Graf, B. (1998). Paintings that changed the world. Munchen: Prestel.

-

Internetbron: De Boeck (2013). De taal van kunst. Geraadpleegd op 01/01/2013 op
http://taalvandekunst.deboeck.com.
Handige tip bij het zoeken: de sneeuwbalmethode
Gebruik de referenties die vermeld worden in de
bronnen die al gevonden hebt. Op die manier blijf je
gemakkelijk nieuwe bronnen vinden.

Wanneer we al onze informatie gevonden hebben, keren we terug naar de klas. Hier gaan we met de
bronnen aan de slag.

Bespreking en verwerking van het literatuuronderzoek
Elk groepje leest de bronnen die zij gevonden hebben grondig door. Daarna ga je over
naar de bespreking waarin je enkele vragen beantwoordt.

Vragen:
-

Welke categorieën maakt de auteur?
Op welke manier plaatst hij alle elementen in een schema?
Komen alle kunstvormen aan bod? Zo neen, waarom niet, denken jullie?
Wat vinden jullie van deze classificatie?
Zijn er zaken die jullie zouden veranderen? Zo ja, welke?

Elk groepje maakt een mondelinge presentatie over de gevonden classificatie. De leerkracht deelt
grote vellen papier uit waarop jullie de classificatie zoals de auteur ze heeft beschreven in schema
kunnen tekenen. Deze stellen jullie nu voor aan jullie medeleerlingen. Je overloopt de antwoorden
die jullie gevonden hebben op de vragen en geeft enkele bedenkingen of mogelijke aanpassingen
mee aan de klasgroep.
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Noteer jullie gevonden classificatieschema in het kader hieronder.

Michelangelo, De schepping, 1511
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4.4 Naar de classificatie van de kunst?
We hebben nu elk groepje gehoord en enkele verschillende classificaties
bekeken die door auteurs werden opgesteld.
Aan de hand van een klasgesprek gaan we nu deze classificaties nog kritischer
van dichterbij bekijken. We nemen ook onze woordwolk bij de hand die we
eerder in de lessen hebben opgesteld.
Noteer hieronder de conclusies die we kunnen trekken uit het klasgesprek en uit alles wat de
leerkracht hierbij verteld heeft.

Conclusies
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
……………………………..……………………………..……………………………..………………
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5 Classificatie van de beeldende
De beeldende kunst is een kunstvorm die zich gemakkelijker dan de andere kunstvormen laat
classificeren. Namelijk door het opdelen in tijdperken en in kunststromingen.
Deze geschiedenis van de beeldende kunst vormt een zeer interessant verhaal waarbij kunst en
maatschappij voortdurend met elkaar verwikkeld zijn. Laten we dit verhaal dan ook even van wat
dichterbij bekijken. We houden uiteraard steeds in het achterhoofd dat ook deze classificatie voor
een stuk artificieel van karakter is.

Kunststroming: fase in de culturele ontwikkeling met een zekere gelijkaardigheid in stijl en ideeën
die kenmerkend zijn voor een bepaalde groep, periode en plaats in de kunstgeschiedenis.

Tijdlijn kunststromingen: op de volgende drie pagina’s vind je een tijdlijn terug met
de belangrijkste kunststromingen doorheen de tijd. Zoek op internet alle informatie
op die je nog moet invullen bij elke stroming. Let erop dat je enkel binnen de
beeldende kunst zoekt.

Rembrandt, de Nachtwacht, 16
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Tijdlijn kunststromingen
Kunststroming: Prehistorische kunst

De Middeleeuwen

Van ± ………………. tot ………………..

Van ± ………… tot …………

Zoek 2 kunstwerken:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………

2 belangrijkste kunststromingen uit de architectuur:
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..

Teken een kunstwerk:

Kunststroming: ………………………………………………………………
(Betekent “wedergeboorte”)
Van ± ………… tot …………
Noteer de verschillende soorten: …………………………………………...
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Noteer enkele bekende kunstenaars uit deze stroming: ……………..........
…………………………………………………………………………….....
.............................................................................................................
Kunststroming:

Kunststroming:

Kunststroming:

………………………

………………………
…………

………………………
…………

Teken een kunstwerk:
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Kunststroming: Romantiek

Barok

Van ± ………………. tot ………………..

Van ± ………… tot …………

Noteer enkele bekende kunstenaars uit deze stroming:
……………..........………………………………………………………………………
……......................................................................................................................
.................…………………………….………………………………………………...

Noteer enkele bekende kunstenaars: ……………................
……………………………………………………………...…
……………..........................................................................
De “Zonnekoning” bouwde in Frankrijk een paleis in deze stijl.
• Wie is de “Zonnekoning”? ………………………………........
• Wat is de naam van het paleis? ……………………………….

Zoek het schilderij “La liberté guidant le peuple”.
• Wie heeft het schilderij gemaakt?
…………………………………………………….....……….....………..........
• Waarover gaat het? ………………………………………….....……….........
……………………………………………………….…………………………
…………………………….…………………………….………………………
…….

Kunststroming: Impressionisme
Van ± ………………. tot ………………..
Noteer enkele bekende kunstenaars uit deze
stroming:
……………..........……………………………………
………………………………………..........................
................................................................................
Teken een kunstwerk.

Post-Impressionisme
2 belangrijkste kunstenaars:
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• V……..……. V……. G…………….
• P………….... G…………………….

Kunststroming: Modernisme
± 1e helft 20e eeuw
•

•

•

•

Expressionisme
o Wat kenmerkt deze kunst? ....................................................................................................
o Noteer twee bekende kunstenaars: ......................................................................................
Kubisme
o Wat kenmerkt deze kunst? ...................................................................................................
o Noteer twee bekende kunstenaars: ......................................................................................
Dadaïsme
o Wat kenmerkt deze kunst? ...................................................................................................
o Noteer twee bekende kunstenaars: ........................................................... .........................
Surrealisme
o Wat kenmerkt deze kunst? ..................................................................................................
o Noteer twee bekende kunstenaars: .....................................................................................

± 2e helft 20e eeuw
• Abstracte kunst
o Wat kenmerkt deze kunst? ...............................................................................................................
o Noteer twee bekende kunstenaars: ...................................................................................................
• Pop art
o Wat kenmerkt deze kunst? .................................................................................................................
o Noteer twee bekende kunstenaars: .....................................................................................................
• Zoek zelf nog een 3e kunststroming die ontstond na 1950: …………………................................................
o Waarom heb je deze gekozen? ………..………..………..………..………..............................................
………..………..………..………..………..………..………..………..……….........................................
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Zoals we hiervoor al aangaven, ontstaan kunststromingen natuurlijk niet zomaar uit het niets. Kunst
is een afspiegeling van de maatschappij op dat moment. Het volgt de mentaliteit van de mensen en
beïnvloedt sterk de manier waarop geschilderd, getekend of gebouwd wordt.
De leerkracht vertelt jullie meer over elke kunststroming die we tegen kwamen op de
tijdlijn. Noteer in onderstaande vakken de belangrijkste zaken om te onthouden.
Sommige dingen zullen jullie ook al in de geschiedenislessen hebben gezien, dat maakt
het gemakkelijker om te onthouden!
Prehistorische kunst
……………………………………….……………………………………
….……………………………………….…………………………………
…….……………………………………….………………………………
……….……………………………………….……………………………
………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….………………………
Egyptische kunst
……………………………………….……………………………………
….……………………………………….…………………………………
…….……………………………………….………………………………
……….……………………………………….……………………………
………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….………………………
Griekse kunst
……………………………………….……………………………………
….……………………………………….…………………………………
…….……………………………………….………………………………
……….……………………………………….……………………………
………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….………………………
Romeinse kunst
……………………………………….……………………………………
….……………………………………….…………………………………
…….……………………………………….………………………………
……….……………………………………….……………………………
………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….………………………
Middeleeuwse kunst
……………………………………….……………………………………
….……………………………………….…………………………………
…….……………………………………….………………………………
……….……………………………………….……………………………
………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….………………………
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Renaissance
……………………………………….……………………………………
….……………………………………….…………………………………
…….……………………………………….………………………………
……….……………………………………….……………………………
………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….………………………
Barok
……………………………………….……………………………………
….……………………………………….…………………………………
…….……………………………………….………………………………
……….……………………………………….……………………………
………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….………………………
Romantiek
……………………………………….……………………………………
….……………………………………….…………………………………
…….……………………………………….………………………………
……….……………………………………….……………………………
………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….………………………
Impressionisme
……………………………………….……………………………………
….……………………………………….…………………………………
…….……………………………………….………………………………
……….……………………………………….……………………………
………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….………………………
Modernisme: 1e helft 20e eeuw
……………………………………….……………………………………
….……………………………………….…………………………………
…….……………………………………….………………………………
……….……………………………………….……………………………
………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….………………………

2e helft 20e eeuw
……………………………………….……………………………………
….……………………………………….…………………………………
…….……………………………………….………………………………
……….……………………………………….……………………………
………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….………………………
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