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Kubistische schilderijen

mandoline g-sleutel zeilimpressie I zeilimpressie II  
tamponneer techniek 
acryl op MDF
60x60cm

De vaste vorm van de mandoline is losgelaten en gedeeld in fragmenten, samengebracht in 
een compositie door ze naast elkaar uit te beelden.

De G-sleutel heeft de oorspronkelijke vorm en karakteristieke omtreklijn behouden. De vlakke  
zijn verdeeld door het spelen met kleur.

Zeilimpressie I

Zeilimpressie II 
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Zeilimpressie I en II als 2-luik

Het kubisme is een stroming binnen de moderne kunst van het begin van de 20e eeuw. Het is een van de 
vier grote schilderstijlen (naast het dadaïsme, het expressionisme en de abstracte kunst) in de Europese 
schilderkunst van de 20e eeuw. Het kubisme vierde zijn hoogtijdagen als avant-garde kunststroming in de 
periode van 1906 tot ca.1920. 

Van de 19e-eeuwse schilder Paul Cézanne, een voorloper van het kubisme, is de uitspraak dat alle 
vormen in de natuur in feite zijn opgebouwd uit een aantal oervormen zoals bol, kegel, cilinder en kubus. 
In het werk van Paul Cézanne wordt het klassieke perspectief losgelaten en worden kleuren gebruikt om 
het gevoel van diepte te creëren. Heldere kleuren staan op de voorgrond en donkere kleuren op de 
achtergrond.

Kenmerken van het kubisme zijn: afgevlakt volume, verwarrend perspectief, collage, meerdere 
standpunten, stilleven, analytisch, synthetisch.

In het kubisme wordt gebruikgemaakt van verschuivende standpunten. Een tafel kan vanuit verschillende 
hoeken worden bekeken. Van bovenaf als men staat, vanaf de zijkant als men zit, of van onderaf als men 
iets van de vloer wil oppakken. Kubisten proberen dit in een schilderij te verwerken.

In het kubisme wordt geen onderscheid gemaakt tussen driedimensionale vormen die naar de kijker toe 
buigen en vormen die van de kijker af moeten buigen. Kubisten maken vormen vlak en vermenigvuldigen 
ze dan waardoor platte vlakken met veel patronen in zachte kleuren worden geschilderd gezien vanuit 
verschillende hoeken. 

Het woord kubisme hangt samen met kubus. De kubisten deden net alsof de natuur alleen maar bestond 
uit kubussen, kegels en bollen. Alles werd dus met deze vormen getekend. 

Het meest kenmerkende van het kubisme is de vereenvoudiging van alles. Kleur was niet zo belangrijk. 
Men gebruikte geen felle kleuren, alleen maar grijsachtige en bruine tinten. Kleur werd in een later 
stadium wel weer belangrijk. 

Er werd een hoofdvorm getekend, maar ook de restvorm was belangrijk (het wit dat op een tekening 
overblijft, is de restvorm).

Belangrijke onderwerpen waren landschappen, mensen en stillevens.


