
Pointillisme
George Seurat

Neo-Impressionisme       Post Impressionisme



Post Impressionisme

• Moderne Leven

• Einde aan de “werkelijkheid als waarheid”, het naturalisme is niet 
meer het doel

• De Kunstenaar bepaalt wat kunst is



Paul Gauguin



Vincent van Gogh



Paul Cezanne

Montagne Sainte-
Victoire (1904), 70 
× 92 cm, 
Philadelphia 
Museum of Art



Georges Pierre Seurat

• Geboren 2 december 1859 te Parijs

• Gestorven 29 maart 1891 te Parijs

• Bedenker van de schildertechniek  die 
bekend staan als chromoluminarisme en 
pointillisme. 

• Twee polen vloeien samen; extrem en 
delicate gevoeligheid en een passie voor 
logische abstractie en een bijna 
wiskundige precisie van geest



Georges Pierre Seurat

• Antoine Chrysostome Seurat was zijn 
vader

• Afkomstig uit de Champagne en een 
voormalig juridisch ambtenaar die rijk 
was geworden door te speculeren in 
onroerend goed

• Moeder kwam uit Parijs



Seurat
• Studeerde eerst kunst aan 

École Municipale de 
Sculpture et Dessino.l.v. 
Justin Lequien

• 1878 Ecole des Beaux-Arts 

• Les van Henri Lehman, 
voormalig leerling van 
Ingres

• Conventionele opleiding

• Seurat: Vooral bezig met 
contrasten

Portrait of Franz Liszt, ca. 1839



• Angelica, après Ingres (1878)



• Hoofd van een meisje

• 1879



• November 1879 ging hij een jaar in dienst van het leger

• Hierna werkte hij aan het beheersen van de kunst van zwart wit 
tekeningen

• 1883 eerste op de Salon tentoongestelde werk; Conté-
kleurpotloodtekening van zijn vriend Aman-Jean

• Bestudeerde het kleurgebruik van Eugene Delacroix . Zij waren niet 
consequent in kleurgebruik



• Portrait of Edmond 
Aman-Jean 

• shown at the 1883 
Salon



• Seurat, 

• 1879/ 1880 

• Flowers in a 
vase, 

• oil on canvas,

• Fogg Museum



• Stone 
Breaker, 

• Le Raincy
(1879-1881)



• Seurat, 1881, 
Overgrown 
slope, 

• oil on canvas, 

• Dallas 
Museum of 
Art



• The 
Suburbs, 
1882–83, 
Musée d'art 
moderne de 
Troyes



• 1883 werkte hij aan zijn eerste grote schilderij

• Zwemmer/ Baders in Asnieres



Zwemmers in Asnières

• Geweigerd op de Salon

• 1e expositie tijdens Groupe des Artistes Indépendants in Mei 1884

• De slechte organisatie leidde tot de oprichting van

• Société des Artistes Indépendants in 1884



Zwemmers in Asnières , 
1884, 
olieverf op doek, 
201 x 301 cm,
National Gallery , Londen





• De helling die het grootste deel van de linkerkant van het schilderij 
vormt, stond bekend als de Côte des Ajoux , aan het einde van de rue
des Ajoux , aan de noordelijke oever van de rivier. 



• De bevolking van Parijs was verdubbeld van een miljoen in 1850 
tot twee miljoen in 1877, en de bevolking van Asnières was in 
slechts tien jaar bijna verdubbeld tot 14.778 in 1886





Zwemmers in Asnières , 
1884, 
olieverf op doek, 
201 x 301 cm,
National Gallery , Londen



• Seurat beschreef een van de penseelstreektechnieken die hij op dit doek 
ontwikkelde als de balayé- techniek, waarbij een platte kwast wordt 
gebruikt om matte kleuren aan te brengen met streken in een kruisende 
formatie. Deze strepen worden kleiner naarmate ze de horizon naderen







• De baadster van Valpinçon

• Jean Auguste Dominique Ingres

• Jaar 1808

• Techniek Olieverfschilderij

• Afmetingen 146 × 97,5 cm

• Museum Louvre

• Locatie Parijs





• Puvis de Chavannes

• 1824 - 1898

• Jonge vrouwen aan de kust
(1879)



Puvis de Chavannes, 1882   4 meter breed



• 14 studies

• 9 tekeningen in Conté krijt

• Seurat was dol op deze 
kleine studies, noemde ze 
zijn croquetons (een nonce-
woord dat het best vertaald 
kan worden als 'schetsen'), 
en hing ze aan de muren 
van zijn atelier



Seated Nude, Study for Une 
Baignade by Georges Seurat, 
1883,
National Gallery of Scotland

Date circa 1883
Source Scottish National 
Gallery



Final study, 
1883, now in 
the Art 
Institute of 
Chicago







Georges Seurat - The Rainbow Study for Bathers at Asnières











Palais des études of the École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris















Piero della Francesca (1412 -
1492)

Arezzo



Piero della Francesca, Wederopstranding , Fresco c.1460.    
Arezzo













Seurat

• Hij las veel en stuitte op een oud geschrift van Eugene Chevreul

• In zijn werken adviseerde Chevreul kunstenaars om niet alleen na te 
denken en te schilderen over de kleur van het centrale object, maar 
ook om kleuren toe te voegen en passende aanpassingen te maken 
om een harmonie tussen kleuren te bereiken



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















Licht versus pigment

• Materiaalpigmenten: rood + geel + blauw = zwart ( magenta, geel en 
cyaan geven een echt zwart wanneer ze worden gemengd; rood, geel 
en blauw over het algemeen niet.)

• Optisch / Licht: Rood + Groen + Blauw = Wit

•Wetenschappelijk klopt zijn/de theorie niet



• Seurat geloofde dat een schilder kleur kon gebruiken om harmonie en 
emotie in kunst te creëren, net zoals een muzikant contrapunt en 
variatie gebruikt om harmonie in muziek te creëren

• Hij wilde deze taal laten zien met behulp van lijnen, kleurintensiteit 
en kleurenschema. Seurat noemde deze taal Chromoluminarisme



Seurat

• Lokale kleur: als het dominante element van het schilderij verwijst lokale kleur 
naar de ware kleur van onderwerpen, bijvoorbeeld groen gras of blauwe lucht.

• Direct zonlicht: Indien van toepassing, zouden geeloranje kleuren die de 
werking van de zon vertegenwoordigen, worden afgewisseld met de natuurlijke 
kleuren om het effect van direct zonlicht na te bootsen.

• Schaduw: Als de verlichting alleen indirect is, kunnen verschillende andere 
kleuren, zoals blauw, rood en paars, worden gebruikt om de duisternis en 
schaduwen te simuleren.

• Gereflecteerd licht: een object dat aan een ander in een schilderij grenst, kan 
er gereflecteerde kleuren op werpen.

• Contrast: Om voordeel te halen uit de theorie van gelijktijdig contrast van 
Chevreul, kunnen contrasterende kleuren dicht bij elkaar worden geplaatst.



Charles Blanc  (1813 – 1882)

• Franse kunstcriticus

• Histoire des peintres de toutes les écoles 
(Par. 1849–69, 14 vols.

• Directeur van de École des Beaux-Arts

• Bracht kopieën van Fresco’s mee uit Arezzo









• Seurat geloofde dat een schilder kleur kon gebruiken om harmonie en 
emotie in kunst te creëren, net zoals een muzikant contrapunt en 
variatie gebruikt om harmonie in muziek te creëren

• Hij wilde deze taal laten zien met behulp van lijnen, kleurintensiteit 
en kleurenschema. Seurat noemde deze taal Chromoluminarisme



Samenvatting van zijn theorieën 

• De emotie van vrolijkheid kan worden bereikt door de overheersing 
van lichtgevende tinten, door de overheersing van warme kleuren en 
door het gebruik van naar boven gerichte lijnen

• Rust wordt bereikt door een gelijkwaardigheid/balans van het gebruik 
van licht en donker, door de balans van warme en koude kleuren en 
door horizontale lijnen

• Verdriet wordt bereikt door het gebruik van donkere en koude 
kleuren en door lijnen die naar beneden wijzen. 



Een zondagmiddag op het eiland La Grande 
Jatte (1884)
• Georges Seurat

• 1884-1886

• Olieverf op canvas

• Mensen 
ontspannen in la 
Grande Jatte , Parijs

• 207,6 cm x 308 cm)

• Plaats

• Kunstinstituut 
van Chicago

















• Studie voor le
Grande Jatte

• 1883
• oil on panel
• Height: 16.2 

cm (6.3 in); 
Width: 24.8 cm 
(9.7 in)

• Musée d’art 
moderne de 
Troyes

















Part of the Parthenon frieze Louvre 









Een zondagmiddag op het eiland La Grande 
Jatte 1884
• Georges Seurat

• 1884-1886

• Olieverf op canvas

• Mensen 
ontspannen in la 
Grande Jatte , Parijs

• 207,6 cm x 308 cm)

• Plaats

• Kunstinstituut 
van Chicago





• Het schilderij werd voor het eerst tentoongesteld op de achtste (en 
laatste) impressionistische tentoonstelling in mei 1886

• In een aparte zaal !!!!! 

• daarna in augustus 1886, en domineerde de tweede Salon van de 
Société des Artistes Indépendants , waarvan Seurat in 1884 een van 
de oprichters was geweest















Columbus,  Ohio   
USA



Columbus 
Ohio



• De Modellen

• 1886

• oil paint, 
canvas

• 200 cm ×
249.9 cm 

• Philadelphia

• Collection
Barnes 

Foundation 











• Seurat, 

• 1886: 'Honfleur, un
soir, embouchure 
de la Seine / 
Evening, Honfleur', 
oil on canvas, with
painted wooden
frame; current
location: Museum 
of Modern Art; 
Gallery 



• Grijs weer, 
Grande Jatte

• 1888

• oil on canvas 

• 71 × 66 cm 

• Collection 

• Metropolitan 
Museum of Art  



Der Kanal von Gravelines, 
Petit-Fort-Philippe (1890)



Ein Abend am Kanal von 
Gravelines (1890)







Jeune femme se 
poudrant
• Jonge vrouw die zich poedert

• Madeleine Knobloch

• 1888-1890

• Medium oil on canvas

• Dimensions Height: 95.5 
cm (37.5 in); Width: 79.5 cm 
(31.2 in)

• Collection 

• Courtauld Institute of Art  Blue 
pencil.svg



Parade de cirque

• 1887-88

• Medium Oil on 
canvas

• Dimensions99.7 cm ×
140.9 cm (39.25 in × 59 
in)

• Location
Metropolitan 

Museum of Art, New 
York

• Expositie 1888 

Circus Corvi op place de la Nation







Fête de Neuilly-sur-Seine, Le Cirque Corvi, postcard c. 1900







Le Chahut

• De Can-can

• 1889–90

• Oil on canvas

• 170 cm × 141 cm

• Kröller-Müller Museum, 
Otterlo, Netherlands







• Georges Seurat, 1891, 

• Le Cirque (The Circus), oil on 
canvas, 185 x 152 cm, Musée
d'Orsay, Paris



Le Cirque

• Het Circus

• 1890-91

• Oil on canvas

• 185 cm × 152 cm

• Musée d'Orsay, Paris

• onvoltooid









Seurat

• Seurat stierf op 29 maart 1891op 31 
jarige leeftijd

• Doodsoorzaak ??? 
Hersenvliesontsteking of difterie of 
longontsteking of…..

• Zijn zoon overleed twee weken later

• Madeleine was zwanger maar het 
kind zou niet overleven



Invloed op

• Symbolisme

• Fauvisme

• Kubisme


