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Paul Signac

• Geboren 11 november 1863 in Parijs

• Gestorven 15 augustus 1935 in Parijs

• Franse Neo-impressionist

• Pointillist

• Anarchist

• De Apostel van het Pointillisme



Paul Signac

• Geboren in een familie van welvarende 
zadelhandelaars

• Als enig kind verwend door zijn 
moeder en grootvader

• Kreeg een aanvankelijk een opleiding in 
de architectuur

• Op zijn 16e trad hij toe tot literaire 
kringen en bezocht het Cabaret Le Chat 
Noir

• 1880 Overleed zijn vader
• lid van de non-conformitsisch groep De 

Baudelairiaan en anti-Filistine
epileptische gerookte haring.



Paul Signac

• 1879 Bezocht de Vierde 
Impressionisten expositie. Gauguin
gooit hem er uit

• 1881  Besloot hij na het zien van werk 
van Monet om schilder te worden

• Bezocht  tentoonstellingen en 
galerieën. Bestudeerde werken van de 
impressionisten

• Was vooral autodidact



Signac

• Volgde korte tijd lessen bij  
Émile Bin ( Émile Jean-Baptiste 
Philippe Bin (10 Februari 1825 – 4 
September 1897)

• Republikein 

• Vrij atelier

De  Hamadryad (1870)



• De Dood van Orpheus (1874)

• Emile Bin



• Autodidact  ???

Road to Gennevilliers, 
1883, 
Musée d'Orsay, Paris



Paul Signac

• Twee passies

• Schilderen en navigatie 
(zeilen)

• Laatste vooral aangezet 
door Gustave Caillebotte 

• Signac zal in totaal 30 
boten bezitten

Gustave Caillebotte 



Paul Signac (1890), door Georges Seurat, privécollectie

Paul Signac

• 1884 ontmoette hij Claude Monet en 
Georges Seurat

• Werd Seurat zijn trouwe supporter 
en vriend

• Werkte samen met Camille Pissarro

• In 1884 exposeerde Signac zijn 
werken op de Salon des artistes
indépendants



De hoedenmaaksters

Paul Signac
Jaar 1885-1886  (gedateerd 1885)
Techniek Olieverf op linnen
Afmetingen 116 × 89 cm
Museum Sammlung E. G. Bührle Zürich

Les Modistes
Of
Appreteuse et garnisseuse Modes, Rue du Caire of Deux 
stylistes, Rue du Caire

1886   'zaal van de neo-impressionisten'

model Berthe Robles

“Naturalisme”







Delacroix' 
Vrouwen van 
Algiers: 
inspiratiebron 
voor Les 
modistes



De hoedenmaaksters

Paul Signac
Jaar 1885-1886  (gedateerd 1885)
Techniek Olieverf op linnen
Afmetingen 116 × 89 cm
Museum Sammlung E. G. Bührle Zürich

Les Modistes
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Appreteuse et garnisseuse Modes, Rue du Caire of Deux 
stylistes, Rue du Caire
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1886 Signac
De eetkamer

Olieverf op 
doek

89,5 x 116,5 cm

KM Otterloo





• Zondag

• tra il 1888 e il 1890

• olio su tela

• 150,0 × 150,0 cm

• Collezione privata



Paul Signac, 1893,
Femme à l'ombrelle, 

oil on canvas, 
81 x 65 cm, 
Musée d'Orsay







• 1884 een van de medeoprichters van de Société des Artistes
Indépendants

• 1886 ontmoette hij Vincent van Gogh in Parijs (en later Toulouse 
Lautrec)

• 1887 schilderden zij samen in Asnières-sur-Seine 

• Signac zou Van Gogh verdedigen in 1890 (na “duel”van T-L) tegenover 
Henri de Groux



Paul Signac

• Schilderend hij aan de oevers 
van de Seine , richting Asnières, 
ontmoet hij Vincent van Gogh 

• 1887 Verhuisde in de zomer naar 
Zuid Frankrijk

• Zeilde langs de Middellandse 
zeekust en langs de noordkust 
van Bretagne en schilderde

• Bezocht Van Gogh in Arles in de 
inrichting



Women at the Well

Vrouwen bij de put
1892
oil on canvas

Height: 195 cm : 131 cm 
Musée d'Orsay 



• 1899  D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme ( Van Eugène 
Delacroix tot neo-impressionisme ),















• Jaarlijks verliet Signac
Parijs om naar de 
Middellandse Zee te 
gaan (o.a. St Tropez, 
zijn ontdekking) en 
schilderde daar.

• Hij kocht daar later 
een huis en ontving 
vrienden



• Comblat le 
Chateau. Le 
Pré. 

• 1886, 

• Dallas 
Museum of 
Art



The Ponton de la 
Félicité at Asnières
by Paul Signac
(Opus n. 143), 
1886, 
Van Gogh Museum



Gezicht op Collioure
1887
Museo Kröller-Müller

Otterloo



• Vanaf 1888 voelde hij zich aangetrokken tot anarchistische ideeën 



Opus 217. Op het glazuur 
van een ritmische 
achtergrond van maten en 
hoeken, tonen en tinten, 
portret van M. Félix Fénéon 
in 1890 

1890
Medium oil on canvas
73.5 cm : 92.5 cm 

Museum of Modern Art



Félix Fénéon

• (Turijn, 22 juni 1861 – Châtenay-Malabry, 29 
februari 1944) 

• een Frans anarchist

• journalist 

• kunstcriticus.

• Kunsthandelaar

• In de schilderkunst heeft hij bijgedragen aan 
het bekendmaken van allereerst Georges 
Seurat , vervolgens Camille Pissarro , Pierre 
Bonnard , Paul Signac , Kees van Dongen , 
Henri Matisse , Maurice Denis , Émile 
Compard, de Italiaanse futuristen, enz.

• Ook niet Westerse kunst



Opus 217. Op het glazuur 
van een ritmische 
achtergrond van maten en 
hoeken, tonen en tinten, 
portret van M. Félix Fénéon
in 1890 

Fénéon gaf het Neo-
impressionisme zijn naam

1890
Medium oil on canvas
73.5 cm : 92.5 cm 

Museum of Modern Art





Anarchisme  (Zonder Heerser)

• 1840 als term voor het eerst gebruikt door

• Pierre-Joseph Proudhon (Besançon, 15 
januari 1809 – Passy (Seine) bij Parijs, 16 
januari 1865) 

• In

• Qu'est-ce que la propriété? ("Wat is
eigendom?") 

• la propriété c'est le vol ("eigendom is 
diefstal)

• Tegen Kapitalisme en autoritair socialisme

Portret van Pierre Joseph Proudhon 1865 door Courbet



Proudhon met zijn 
kinderen in 1853 
geschilderd door 
Gustave Courbet



Michail Bakoenin

• Productiemiddelen zijn het collectieve 
eigendom van degenen die ermee 
werken. Roept op tot vrijwillige 
federalisering. 

• Tegen de Staat en het Kapitalisme

• Tegen Karl Marx



Typische uitgangspunten van het anarchisme

• macht corrumpeert, dat 

• Bezit (eigendom) is onverenigbaar met vrijheid

• Mensen kunnen alleen in een maatschappij zonder heersers en met 
gedeeld bezit echt vrij en gelukkig zijn



Voorbeelden

• Anarchosyndicalisme Kent een grote rol toe aan de vakbond en 
zelfbeheer. 

• Anarchocommunisme Productiemiddelen zijn het collectieve 
eigendom van de gehele gemeenschap, waarbij iedereen werkt naar 
vermogen en iedereen krijgt naar behoefte. 

• Mutualisme De arbeiders krijgen de productiemiddelen die ze 
gebruiken in vruchtgebruik. Voorstander van de markt, maar 
verwerpt wel loonarbeid en rente. Oprichting van mutualistische
banken (o.a. Proudhon)

• Anarcho-pacifisten   pleiten voor geweldloze middelen om hun 
staatloze, geweldloze doelen te bereiken.



Anarchisme

• Na de (mislukte) revoluties van 1848 kreeg het Anarchisme vleugels

• De combinatie van sociale kunst en artistieke vrijheid en het vertrek 
van traditionele kleurschildertechnieken trokken radicalen naar de 
beweging van het neo-impressionisme.



Emile Zola

• Hij maakte bezwaar tegen Proudhon die in naam van het anarchisme 
vrijheid voor iedereen bepleitte, maar vervolgens voor kunstenaars 
bepaalde wat ze in hun werken moesten uitbeelden

a) sommige anarchistische schrijvers en kunstenaars bepleitten het 
standpunt dat kunst propagandistisch zou moeten zijn en gebruikt 
moet worden om de anarchistische zaak te bevorderen

b) Anderen dar de kunstenaar zich zou moeten bevrijden van de 
vereisten om een beschermheer en meester te dienen, waardoor 
de kunstenaar zijn eigen interesses en agenda's kan nastreven



In het tijdvak van de 
harmonie;  
De Gouden Eeuw ligt
niet in het verleden
maar in de toekomst

Oorspronkelijke titel:

In het Tijdvak van 
Anarchie

In the Time of Harmony: 
the Golden Age is not in 
the Past, it is in the 
Future, 
1893–95, oil on canvas, 
310 x 410 cm 
Mairie de Montreuil, 
Paris



• Les Démolisseurs

• 1896 gepubliceerd in het anarchistische 
tijdschrift Les Temps nouveaux .

• Lithography

• 1896

• 50 cm x 31 cm

• Private collection

• Het is een van de weinige grafische 
werken van de Franse pointillist (er zijn in 
feite slechts 20 litho's en 7 etsen ).



• De rijzende zon, een anarchistisch 
symbool sinds 1890: de dageraad van 
een nieuwe dag, van nieuwe tijden.



Paul signac, il demolitore, 1897-1899, 01









Anarchie

Jan Toorop (Poerworedjo 1858 - 1928 Den Haag)

1894

krijt op papier

Van Gogh Museum

Centraal Museum





• Cassis, Cap 
Lombard, Opus 
196

• Paul Signac

• 1889

• Oil on canvas

• 998 cm × 835 
cm

• Kunstmuseum 
Den Haag



• 1889  Boek:  D’Eugène Delacroix au Néo-Impressionnisme

• Wordt gezien als het manifest van de Neo-Impressionistische 
beweging

• Verdedigde de neo-impressionisten door ze als erfgenamen te 
plaatsen van Delacroix, wiens talent wordt beschreven als de vader 
van de coloristen



Soleil couchant, pêche 
à la sardine, 
Concarneau, Opus 221 
(Adagio)

Ondergaande zon, 
sardinevissers, 
Concarneau)

Paul Signac
Jaar 1891
Techniek Olieverf op doek
Afmetingen 65 × 81 cm
Museum Museum of Modern Art
Locatie New York



Sunset,
1889 

Sunset, 
Herblay, 
Opus 206



Avondkalmte, Concerneau, 
Opus 220 (Allegro 
Maestoso) 

(65 x 81 cm) 

De  Zee

in kleur sprake is van harmonie, 
melodie en contrapunt '. 



Le Port au soleil couchant, 
Opus 236 (Saint-Tropez) 

1892

65 x 81,3 cm

Prive collectie



Ochtendkalmte, 
Concerneau
Opus 219 (Larghetto) 



• Place des 
Lices, 

• 1893, 

• oil on 
canvas,

• Carnegie 
Museum of 
Art



Golfe Juan

circa 1896
oil on canvas

65.4 cm  X 81.3 cm
Collection 
Worcester Art Museum 



Port St. Tropez 
(1899), Musée 
de 
l'Annonciade 
(St. Tropez)



• Signac hield van zeilen en reisde o.a. naar Constantinopel en 
Nederland



De haven van Saint-Tropez
(1901 - 1902)

Oil on canvas
1,310 mm x 1,615 mm 

Collection 
National Museum of Western Art 









1905
Signac

Notre Dame de la Garde 



Le port de Rotterdam 

(De haven van Rotterdam)

Paul Signac
Jaar 1907
Techniek Olieverf op doek
Afmetingen 87 × 114 
cm
Museum Museum Boijmans
Van Beuningen
Locatie Rotterdam



Le port de Rotterdam 
(De haven van Rotterdam)

Paul Signac
1907
Olieverf op doek
87 × 114 cm
Museum Museum 
Boijmans Van 
Beuningen
Locatie Rotterdam



Rotterdamse haven, tweede versie



Kanaal bij 
Overschie, 
Rotterdam



De Maas, schets, terplekke gemaakt



Palais des Papes Avignon
(1909), Musée d'Orsay



Vuurtoren te Groix (1925), 
Metropolitan Museum of Art



• Signac had financieel succes met zijn werk en ondersteunde anderen



• 1892 ontdekt de techniek van het aquarel

• Na 1894 schilderde hij niet meer buiten “Plein air”



Arles, het “gele huis”, 
waar van Gogh in 
1888-1889 woonde, 
aquarel (1933



Landerneau (ca. 1935)



Paul Signac –
Antibes

Auquarel



Genève 





Rue Vercingétorix



The 
Calanque 
at Saint 
Tropez, 
1906,



• Het Kröller-Müller Museum bezit 14 werken van Signac



Twee cipressen, opus 241 Kröller-Müller Museum



• Jaren 30 verzette hij zich als anarchist en paficist tegen het 
opkomende fascisme

• 15 augustus 1935 stierf hij aan nierfalen


