
Neo-Impressionisme
Pointillisme, Divisionisme, chromoluminarisme

“Het Neo-impressionisme plaatst geen punten, hij verdeelt.”

Paul Signac 1899



Claude  Monet

Datum 1869
Techniek olieverf op 

Hoogte: 74,6 
cm; Breedte: 99,7 cm
Metropolitan Museum 
of Art , New York

La Grenouillère



La Grenouillère

Renoir



Crisis van het Impressionisme

• De impressionistische techniek van kleine penseelstreken van 
contrasterende kleuren naast elkaar was niet in staat de satijnen effect van 
de huid weer te geven

• Zwart in de ban doen was niet goed. Zwart is soms heel effectief
• Materie en lijn verdwijnen: Men was te vergaan in het dematerialiseren 

van het object.
• De Kunst is vluchtig
• Verwaarlozing van compositie en ontwerp

• Je kunt alleen het hier en nu schilderen
• Weergave van datgene dat je ziet



Impression, soleil levant 
(Impressie, opkomende zon)

48 x 63 cm

Olieverf op doek

13 november 1872 ?????

1931 voor publiek toegankelijk
1985 gestolen  (is weer terug)

Musée Marmatton, Parijs



Kritiek op impressionisme

• Positivisme en materialisme schieten te kort.

• Exacte kenbaarheid en beheersbaarheid van de natuur en 
maatschappij wordt betwijfeld

• Idealisme (b.v. politiek) en religiositeit namen toe

• Scepsis t.o.v. technisch-natuurwetenschappelijke vooruitgang en de 
gevolgen daarvan voor de beschaving.

• Vooruitgang levert geen Paradijs op 



• In de schilderkunst en literatuur is de weergave van de werkelijkheid 
een waandenkbeeld…. In tegendeel, doel van schilderkunst en 
literatuur is het gevoel van de dingen vast te leggen met de middelen 
van de schilderkunst en de literatuurlijst 

• Primitieve kunsten en de Japanse kunst  is hier als voorbeeld 
symbolisch



Bal du Moulin de la 
Galette 
(1876), 
Musée d'Orsay, 
Parijs



Le déjeuner des canotiers
(Lunch van de roeiers)
Lunch van de roeiers

Renoir

1880 -1881



[[De grote
baadsters
(Renoir)}Les 
Grandes 
Baigneuses]] 
(1884-1887), 
Philadelphia 
Museum of 
Art



• “Lijn en kleur te verwisselen betekent dat 
je het niet hebt begrepen wat voor 
bijzondere uitdrukkingsmiddelen het zijn: 
de lijn drukt het blijvende uit, de kleur 
het moment.

• De lijn is bijna een abstract symbool en 
geeft het karakter van een object  weer, 
de eenheid van kleur bepaalt de 
algemene atmosfeer en gevoelswereld.“



Verschuiving in onderwerpen

• Academische Kunst:  Mythologie, Klassieke Wereld, Historie etc.

• Impressionisme: Moderne stadsleven, voornamelijk gegoede burgerij.  
Lijkt tevreden met de Materialistische, Kapitalistische wereld.

• Zola: Het impressionisme is niet in staat tot een krachtige weergave 
van de sociale realiteit 



Het (toekomstig) Paradijs

• Bevindt zich niet in de stad, bij de 
burgerij, de industrialisatie

• Maar bij het primitieve, het volkse.

• Romantisch ideaal



Het visioen na de preek

Het visioen na de preek
Kunstenaar Paul 
Gauguin
Jaar 1888
Techniek olieverf op doek
Afmetingen 72,2 ×
91 cm
Museum National Gallery 
of Scotland
Locatie Edinburgh



Pardon in Brittany
Gaston La Touche
1896 
Art Institute of Chicago 



• Primitieve culturen

• Platte land

• Middellandse Zeegebied/ Zuid 
Frankrijk is niet meer taboe

• Kunstenaarskolonies



1886   Laatste impressionisten expositie

• Niet bij Durand-Ruel

• 17 kunstenaars, 246 catalogusnummers

• Monet, Renoir, Sisley en Caillebotte doen niet mee

• Well:  Degas, Bracquemond, Mary Cassat, Forain en Zandomeneghi

• Pisarro, met nieuwe gunstelingen, Guillaimin, Gauguin, Seurat en Signac

• En Odilon Redon



1884 Société des Artistes Indépendants

• Salon des Indépendants (Vereniging van 
Onafhankelijke kunstenaars)

• Opgericht op 29 juli 1884

• Tegenover de officiële Salon en de 
kunstmarkt

• Organiseerde tentoonstellingen in Parijs

• “sans jury ni récompense "

Jaarlijkse onafhankelijke 
tentoonstelling in het voorjaar Henri Matisse, 1904, Luxe, Calme et Volupté, oil on canvas, 

98.5 × 118.5 cm (37 x 46 in), Musée d'Orsay, Paris. Exhibited at 
the Salon des Indépendants, 1905



Société des Artistes Indépendants

Tot de oprichters behoorden:

• Albert Dubois-Pillet

• Odilon Redon

• Georges Seurat

• Paul Signac

• Paul Cézanne

• Paul Gauguin

• Henri de Toulouse Lautrec

• Camille Pissarro

Henri Matisse, 1904, Luxe, Calme et Volupté, oil on canvas, 
98.5 × 118.5 cm (37 x 46 in), Musée d'Orsay, Paris. Exhibited at 
the Salon des Indépendants, 1905



• Onder de tentoongestelde werken waren 

• Seurat's " La baignade à Asnières " 

• Signac's "Le Pont d'Austerlitz", 

• Werken van Henri-Edmond Cross , 

• Odilon Redon , 

• Armand Guillaumin , 

• Paul Cézanne,  Paul Gauguin , Henri de 
Toulouse-Lautrec en Vincent van Gogh 

De moerasbloem     Odilon Redon (1840 - 1916)
Houtskool en krijt op papier   49,8 × 34,1 cm   Kröller-Müller, 
Otterloo



Société des Artistes Indépendants

• Geen prijzen
• Geen selectiejury
• Wel een plaatsing- of ophangcommissie

• Gemachtigd door het Ministerie voor Schone Kunsten
• Parijs stelde zalen beschikbaar
• “gratis” tentoonstelling van hedendaagse kunst
• Voor inzending van vier werken betaalde men 10 franc
• 15 mei tot 15 juli 5000 werken van meer dan 400 kunstenaars
• Opbrengst voor de recente cholera epidemie (financiële ramp) 



Société des Artistes Indépendants

• Tussen 1890 en 1914 exposeerden vrijwel alle alle kunstenaars die 
met het modernisme en de avant-garde te maken hebben

• De tentoongestelde werken varieerden in stijl van realistisch tot post-
impressionisme, Nabis , Symbolisme , Neo-impressionisme / 
Divisionisme , Fauvisme, Expressionisme , kubistisme en abstracte 
kunst .



Neo-Impressionisme

• Term geïntroduceerd door 

• Félix Fénéon (22 juni 1861 - 29 
februari 1944) 

• was een Franse kunstcriticus, 
galeriedirecteur, schrijver en 
anarchist 

Paul Signac, Portrait of Félix Fénéon, 1890, Museum of Modern Art, New York City



Belangrijkste vertegenwoordiger

• George Seurat

• Paul Signac

• Camille Pissarro

• Maar ook

• Henri-Edmond Cross

• Jan Toorop

Broek in Waterland, 1889, Indianapolis Museum of Art



• Jan Toorop

• 1887 

• Na de 
werkstaking



Neo-Impressionisme

• Volgens sommigen de eerste avant-gardebeweging in de 
schilderkunst

• Invloeden waren de discussies over

• de moderne wetenschap, 

• anarchistische theorieën 

• Waarde van de academische kunst



Pointillisme

• Een schildertechniek waarbij kleine 
duidelijke kleurstippen worden toegepast 
in patronen om een beeld te vormen

• De Divisionisten gebruikten een 
vergelijkbare techniek van patronen om 
afbeeldingen te vormen, zij het met grotere 
kubusachtige penseelstreken.

• Het Divisionisme is de meer technische
variant van de methode

Théo van Rysselberghe, Portrait of Alice Sethe, 1888, Musée
départemental Maurice Denis "The Priory", Saint-Germain-en-Laye



Pointillisme

• Een schildertechniek waarbij kleine duidelijke 
kleurstippen worden toegepast in patronen 
om een beeld te vormen

Divisionisme is de theorie van het pointillisme 



Verliefde 
paartjes in het 
park Voyer
d'Argenson te 
Asnières,

1887 

Vincent van 
Gogh (1853-
1890) 

Olieverf op 
doek, 

75 X 112.5cm 
Van Gogh 
Museum, 
Amsterdam



Giuseppe Pellizza da Volpedo, The Fourth Estate (De Vierde Stand), 1899-1901.    Milaan



• Picasso, 
Pablo 



Impressionisme

• Intuïtief en impulsief

• Wetenschappelijk en technisch



Filosofie: 
Auguste Comte
• Isidore Marie Auguste François Xavier 

Comte

• Geboren te Montpellier op 17 februari 
1798

• Gestorven te Parijs op 5 september 1857

• Wiskundige, filosoof en grondlegger van 
het Logisch positivisme



Auguste Comte

• Het Logisch Positivisme

• Man kan alleen uitspraken doen op basis 
van waarnemingen.

• Alleen de (visuele) wereld telt



Hermann von Helmholtz

• Potsdam, 31 augustus 1821 –

• Charlottenburg (Berlijn), 8 september 1894

• Duits medicus en natuurkundige.

• "Handbuch der Physiologischen Optik" 
("Handboek van de fysiologische optiek").

• Onderbouwde theorieën over het waarnemen 
van ruimte en van kleuren



Hermann von Helmholtz

• Kleur is geen onveranderende realiteit maar 
een individuele waarneming

• De harde werkelijkheid is iets anders dan 
onze waarneming of perceptie daarvan



Michel Eugène 
Chevreul
• 31 augustus 1786

• 9 april 1889

• Chemicus

• Werkte bij een weverij !!

• Zijn kleurenleer werd de 
theoretische basis voor veel van de 
avant-garde schilders van de 19e 
eeuw van Eugène Delacroix via het 
impressionisme tot de pointillisten



• Goethe  versus Newton



Michel Eugène 
Chevreul
• 1839 Publicatie: De la Loi du 

Contraste Simultané des Couleurs

• Hij is een van de 72 Fransen van wie 
de namen op de Eiffeltoren 
gegraveerd staan



• Impressionisme

• Kleurentheorie:

• Kleuren versterken elkaar 
wanneer men de 
complementaire kleuren 
naast elkaar plaats

• Discontinue kleurencirkel 
in de schilderkunst (rood-
blauw-geel)



• Druktechniek

• Cyaan, Magenta en Geel

• CMYK  kleuren



• Goethe

• The "rose of temperaments" 
(Temperamentenrose), an 
earlier study (1798/9) by 
Goethe and Schiller, matching 
twelve colours to human 
occupations or their character 
traits (tyrants, heroes, 
adventurers, hedonists, 
lovers, poets, public speakers, 
historians, teachers, 
philosophers, pedants, rulers), 
grouped in the four 
temperaments.





• Het boek van Ogden Rood, Modern 
Chromatics, with Applications to Art 
and Industry , erkende de verschillende 
gedragingen van gekleurd licht en 
gekleurd pigment





• Een van de terugkerende thema's van deze nauwgezet gedetailleerde 
nieuwe theorieën was het idee dat mensen kleuren niet geïsoleerd 
kunnen waarnemen, maar dat men kan zien dat de ene kleur 
interfereert met een andere aangrenzende kleur







Neo-Impressionisme

• Onderwerpen:

• Moderne stadstaferelen

• Landschappen

• Zeekusten

• Maar het is vooral een techniek die zich leent voor verschillende 
inhouden


