Dia 1

Het leek ons een goed idee om,
voordat we beginnen aan deze
middag, even stil te staan bij de
vraag:

Dia 2

Wát is het thema?
Wat ís het thema?
Wat is het théma?

Wát is het thema?
Wat ís het thema?
Wat is het théma?

Ik ben toch niet gék? denkt u
waarschijnlijk. Maar dat ligt
ingewikkelder dan je denkt. De
inhoud van deze term is in de
loop van de tijd veranderd.
Dia 3
Thema toen
Door de kunstgeschiedenis heen
kun je het fenomeen ‘thema’
opvatten als het motief, het
onderwerp, dat op diverse
manieren wordt uitgebeeld.
Het thema is in die opvatting de
grondgedachte van een kunstwerk.

Daarom heb ik een definitie
gemaakt die de oorspronkelijke
inhoud weergeeft:
Door de kunstgeschiedenis heen
kun je het fenomeen ‘thema’
opvatten als het motief, het
onderwerp, dat op diverse
manieren wordt uitgebeeld.
Het thema is in die opvatting de
grondgedachte van een
kunstwerk.
We gaan dit in de beeldende

kunst bekijken. In vliegende
vaart, dus houd me ten goede:
het is geen college
kunstgeschiedenis en ik stel de
zaken sterk vereenvoudigd voor!

Dia 4

Verhalende onderwerpen
In de oudheid vormen
godenverhalen de voornaamste
bronnen voor kunstenaars.
De godenwereld van de
Egyptenaren en de mythologie
van de Grieken en Romeinen en
bepalen eeuwenlang het gezicht
van de westerse kunst.
Tijdens het hellenisme, vanaf zo
330 voor Christus, komen daar
motieven uit het dagelijks leven
bij, zoals karakterkoppen en
portretten.
Laokoon, godentimpaan, Romeins
portret

Dia 5

Christelijke thema’s
Vervolgens domineert in de
middeleeuwen één religie met
één god de kunst: het
christendom.
In de late middeleeuwen raken
de christelijke thema’s vermengd
met de belangen van
opdrachtgevers, met hoge
posities in kerk, staat of adel.
Christelijke voorstellingen worden
gebruikt ter promotie van
belangrijke personen.
Battista Sforza-Piero della
Francesca / Rolin-Van Eyck

Dia 6

Genres
In de 17de eeuw zijn het rijke
burgers die de vraag bepalen
naar diverse genres – typen
onderwerpen ‒ zoals landschap,
stilleven en portret.
Kunstenaars specialiseren zich
voor de markt in een of meer van
deze genres.
Wigerus Vitringa zeeschilder –
Floris Claesz. Van Dyck ontbijtje –
Portret Enrique Liberti, Van Dyck

Dia 7

Individuele gevoelens
Pas in de 19de eeuw wordt voor
het eerst van kunstenaars
verwacht dat zij hun eigen visie
op de wereld en gevoelens over
een onderwerp uitdrukken, en
ook zelf onderwerpen verzinnen
Dat zien we in het realisme, het
expressionisme en het
symbolisme.
Er komen steeds meer individuele
betekenissen en daarmee
interpretaties van kunstkenners.
Gauguin, Gogh, Daubigny, Redon

Dia 8

Bewegingen: de Moderne Kunst
Begin 20ste eeuw ontstaan avantgarde-kunstbewegingen met
kunstenaars van diverse
disciplines. Schilders en
beeldhouwers stellen niet langer
de nabootsing van de natuur
centraal, maar het schilderen en
beeldhouwen zélf.
Iedere beweging doet vanuit een
gemeenschappelijk ideaal
collectief onderzoek naar het
effect van beeldmiddelen in
diverse stijlen op alledaagse
motieven. Denk aan de oude
genres: landschap, portret,
stilleven.
Filmpje Modern Art Revue, Alex
Klaasen en Steef de Jong

Dia 9

Rond de Eerste Wereldoorlog
verdwijnt bij een aantal bewegingen het
onderwerp helemaal. Vorm en kleur
vallen samen in een zuiver-abstracte
kunst. Malevich’ Zwarte vierkant geldt
letterlijk als einde van het onderwerp in
de schilderkunst en daarmee volgens
sommigen van de schilderkunst zélf!
De Stijl, constructivisme-suprematisme.
Andere kunstenaars gebruiken
onderwerpen uit de realiteit niet meer
als motief om stijlen te onderzoeken,
maar als concept.
Zó bespotten Dada-kunstenaars en
surrealisten de samenleving op speelse
manieren.
Kunst wordt reagerend: een visueel
commentaar op de maatschappij in een
mengvorm van alle mogelijke
materialen, waarbij de boodschap
voorop staat. De basis van de
conceptuele kunst is gelegd. Met dank
aan Marcel Duchamps Fountain (precies
100 jaar geleden).

Dia 10

Heroïsche kunst
Kort na de Eerste Wereldoorlog
oorlog keert de voorstelling
keihard terug in het socialistisch
realisme van de Sovjet-Unie.
Onder die druk gaat zelfs
Malevich weer figuratief werken.
In de aanloop naar de Twééde
Wereldoorlog pleit Hitler voor
vernietiging van alle moderne
kunststijlen. De smaak van de
nazi’s is zuiver figuratief, de ideale
schilderkunst is van een heroïsch
realisme.
Sportmannen, Charkov, Malevich

Dia 11

Na de Tweede Wereldoorlog
ontstaan opnieuw
reactiebewegingen, zoals CoBrA,
die alle ellende pareren met blije
en onschuldige onderwerpen.
Anderen vluchten voor de
gruwelijke oorlogsbeelden in de
abstracte kunst, die zich
ontwikkelt in steeds meer
varianten.
Appel, Pollock, Rothko

Dia 12

Vanaf de jaren 60
zoeken kunstenaars hun
onderwerpen buiten de kunst zelf:
denk aan populaire cultuur,
maatschappijkritiek, conceptuele
kunst.
Steeds vaker gaan ze daarbij werken
rondom een of meer thema’s, in
tijdelijke ‘projecten’ die resulteren in
installaties. Daarbij worden alle
mogelijke disciplines en materialen
aangewend voor één
gemeenschappelijk doel en is vaak
een achterliggend ‘verhaal’ nodig om
de installatie te begrijpen.
Kienholz, Warhol, Serra, Beuys
De slee van Joseph Beuys is uitgerust met een
blok vet, een zaklamp en een opgerolde vilten
deken. Met afbindbanden voor slagaderlijke
bloedingen zijn de voorwerpen op de slee
bevestigd. Volgens Beuys is dit alles wat je
nodig hebt om in de meest extreme
omstandigheden te overleven.
Het verhaal gaat dat Beuys in de jaren 30 met
zijn vliegtuigje crashte op de Krim. Hij werd in
de sneeuw gevonden door nomadische
Tartaren. Die redden zijn leven door hem met
vet in te smeren en in vilten dekens te
wikkelen, om hem te beschermen tegen de
kou. Deze persoonlijke mythe is van grote
invloed geweest op Beuys’ werk als kunstenaar.

Dia 13
Thema nu
In de hedendaagse kunst is de definitie
van ‘thema’ verbreed.
Het is niet meer alleen de grondgedachte
van één werk of de werken binnen een
kunstenaarsoeuvre , maar een
overkoepelend betekenisveld dat de
projecten van een kunstenaar verbindt.

Thema nu
De thematrend zet zich door in de
jaren 80. Thema’s komen voort uit de
biografie én uit de cultuur van de
kunstenaar – denk aan wetenschap,
de samenleving, het milieu of games.
Veel thema’s delen kunstenaars met
tijdgenoten, maar de selecties en
combinaties die zij hieruit maken en
de bewerking zijn hoogst persoonlijk.
Steeds belangrijker wordt daarbij het
achterliggende ‘verhaal’.
De laatste jaren dringt dit verhaal
zich steeds meer naar de voorgrond.
Echte kunstenaars hebben
tegenwoordig zelfs een complete
theory.
In de hedendaagse kunst is de
definitie van ‘thema’ verbreed.
Het is niet meer alleen de
grondgedachte van één werk of de
werken binnen een
kunstenaarsoeuvre , maar een
overkoepelend betekenisveld, dat
de projecten van een kunstenaar
verbindt.

Ik wil graag eindigen met een
voorbeeld van iemand die onbewust
thematisch werkt

Dia 14
‘Ik wandel door de stad en kijk
daar om me heen. Als ik iets zie
wat opvalt, wordt dat het thema
van de dag en houd ik me daar
maximaal 2 uur mee bezig.’

Hans Eijkelboom

Fotograaf Hans Eijkelboom
Eijkelboom ziet zichzelf als een
ambtenaar. Met zijn foto’s legt hij zijn
tijdgenoten vast, maar duiden wil hij
niet en ‘mooie’ foto’s maken
evenmin.
Hij zegt: ‘Ik wandel door de stad en
kijk daar om me heen. Als ik iets zie
wat opvalt, wordt dat het thema van
de dag en houd ik me daar
maximaal 2 uur mee bezig.’
Maar mensen hebben van nature de
behoefte tot ordenen, categoriseren.
En zeker de laatste tijd kunnen ze er
slecht tegen als een kunstenaar geen
‘theory’ heeft. En dus is ook
Eijkelboom een overkoepelend
thema opgelegd: identiteit en het
fluïde karakter daarvan.
Hoe grappig is het dan om te zien
hoe de gemene delers in het uiterlijk
van zijn tijdgenoten, Eijkelbooms
‘thema’s’, die algemene behoefte aan
thema’s weerspiegelen, als op een
blikje Droste-cacao.
Zo, ik hoop dat u niet duizelig bent
en klaar om verder te duiken in het
interessante thema van vanmiddag.
Dank u wel

