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DIE PROTO – RENAISSANCE  
 

DIE PROTO-RENAISSANCE IS DIE OORGANGSTYDPERK TUSSEN GOTIEK 
EN DIE RENAISSANCE, WAT PLAASVIND GEDURENDE DIE 13e EN14e 

EEUE NC.  DIT WAS ‘N BAIE GELEIDELIKE OORGANG. 
- Terwyl Gotiese en Middeleeuse kunsvorms steeds gewild is in die grootste deel 

van Europa, heers daar ‘n nuwe “Gees van Ontwaking” in Italië. 

- Mag en rykdom word belangrik 

- Onderwerpe beweeg weg van die Godsdiens – alhoewel dit steeds belangrik is, 

word daar nou ook ander onderwerpe gebruik. 

- Florence word die kulturele en politieke sentrum van Italië. 

- Middeleeuse kunstenaars het meestal op hul verbeelding staatgemaak by die 

uitvoer van skilderye.  Proto-Renaissance kunstenaars begin egter ‘n studie maak 

van die menslike liggaam. 

- Die verkryging van kennis word baie belangrik. 

 

DIE SIENESE SKOOL 
Die “Sienese Skool” dui op ‘n denkrigting, ‘n groep mense of ‘n gemeenskap wat dieselfde 

sienswyses deel, en in hierdie geval, in dieselfde styl skilder. 

Die dorpie Sienna is in die berge geleë, weg van die Venesië-Florence kunsroete.  Dit word 

nog geregeer volgens die Feudale stelsel en is baie afgesonder.  Die eerste deel van die 

vierde eeu NC is voorspoedig vir Sienna op politiese en ekonomiese gebied.  Teen 1350 

verander alles:  daar is langdurige droogtes, kos is min en die ekonomie verswak.  Daar heers 

politieke onrus en die eerste vlaag van die Swart Dood tref Europa.  Ons sien gewoonlik dat 

kuns, wat  ‘n gevoelige uitdrukkingsvorm is, beïnvloed word deur omstandighede.  Nietemin 

bly die hoë standaard van kuns voortbestaan, in teenstelling met die moeilike omstandighede. 

 

KENMERKE VAN SIENESE KUNS: 

- Skilders gebruik ‘n goue agtergrond, gewoonlik ook ‘n goue lug: daardeur probeer 

hulle die glans van Goddellike lig uitbeeld. 

- Hulle gebruik ‘n groot verskeidenheid van helder kleure. 

- Argitektoniese strukture word dikwels ingesluit, maar met spesifieke probleme:  

die Sienese skilders het nie ‘n goeie gebruik van ruimte gehad nie.  Die 

verhoudings van mense tot geboue was altyd verkeerd, daar was te veel mense 

vir die ruimtes, die vertrekke te laag. 

- Hulle skilder egter mooi draperings met goeie volumes en vorm. 

- Landskap word graag ingesluit in komposisies, maar dieselfde probleme as met 

die argitektuur bestaan:  mense en bome is bv dieselfde grootte. 

- Die fokus word verskuif van simetries na asimetries.   

- Die kuns is vrolik en gemoedelik.  Ten spyte van die moeilike omstandighede, bly 

die kuns positief – dit staan bekend as “streekskuns” wanneer daar so ‘n sterk 

algemene eienskap in almal se werk is.  Het die mense dus, soos in die Romaanse 

kuns, die slegte omstandighede geïgnoreer? 
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GIOTTO DI BONDONE  (1266 – 1337) 
Giotto doen muurskilderye in Fresco.  (FRESCO:  verf word op die muur aangebring terwyl 

die pleister nat is.) 

Giotto se werk het baie min diepteperspektief en swak lyngebruik, maar is in vergelyking 

met Bisantynse kuns baie gevorderd.  Hy word as ‘n baie belangrike kunstenaar beskou 

omdat hy sy tyd byna ‘n honderd jaar vooruit was.  Sy verhoudings en perspektief was egter 

nog steeds foutief! 

 

KENMERKE 

- Hy skilder regte mense wat emosie toon. Drapering lyk werklik. 

- Sy figure lyk solied omdat hy gebuik maak van lig en skadu, ligte kleurgebruik, 

sterk kontraste en goeie komposisie waarin hy figure duidelik groepeer. 

- simboliseer maagdelikheid, ens. 

 

 

DIE BEWENING 

Die skildery beeld Maria en die dissipels om die liggaam van die gestorwe Christus uit. 

Die Kop van Christus as fokusarea is heeltemal links op die prentvlak.  Daar is verskeie 

mense om Hom, in ‘n besondere ritmiese en natuurlike samestelling.  Die sterk diagonale lyn 

van die rotslys met die enkele dooie boom daarop vestig die aandag op die groep, en lei die 

oog na die Kop van Christus. 

Die figure wat van agter gesien word, skep ‘n definitiewe voorgrond en plaas die 

agtergrondfigure absoluut in die agtergrond. 

In die lug is die wild-vlieënde engele, rasend van hartseer. 

Die uitdrukking van smart wat gesien kan word in die gesigsuitdrukkings, handgebare en 

liggaamshoudings van die mense, is ‘n ontwikkelling van Giotto wat sy tyd baie ver vooruit 

was. 
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RENAISSANCE 
(15e EEU:  1400-1500) 

 

DIE RENAISSANCE BEGIN IN ITALIË.  DIE WOORD RENAISSANCE BETEKEN 

HERLEWING 
EN DIE BEWEGING LEI DIE BREEK MET DIE MIDDELEEUE IN. 

DIE HERLEWING VAL SAAM MET DIE NUWE GEES VAN ONTWAKING ONDER DIE 
MENSE:  HULLE BEGIN WYER DINK, STEL BELANG IN DIE WÊRELD OM HULLE 

EN VERKRY  KENNIS WAT VOORHEEN VIR HULLE VERBORGE WAS. 
 

HUMANISME: 

Die mens ontdek homself as individu, neem beheer oor sy omstandighede.  Hy studeer in die 

wetenskappe en kuns en verkry kennis waartoe hy vantevore geen toegang gehad het nie.  

Die individu verkry groter vryheid om in denke te ontwikkel.  Die uitvinding van drukkuns 

help om kennis onder die mense te versprei.  Die individu word nou belangrik:  kunstenaars 

kry opdragte en ook erkenning wanneer dit uitgevoer word.   Hulle ontwikkel ‘n eie styl. 
 

EKLEKTISISME: 

Eklektisisme beteken die vermenging van style, en die vermenging van ou en nuwe style.  Ons 

sien in die Renaissance die herlewing van die Klassieke: die ou Griekse en Romeinse kuns en 

argitektuur vorm die basis van kennis en vaardigheid vir die Renaissance kunstenaar. 

- Die Renaissance is onder andere ‘n reaksie teen die Gotiek waar mense nie 

individualisties was nie, en kuns volgens reëls uitgevoer word:  plat vlakke, 

buitelyne, 2-dimensioneel en bonatuurlik.  In die Renaissance word skilderye 

gemoddelleer in lig en donker om ‘n illusie van 3 dimensies te skep. 

- Die publiek gee nou ook opdragte aan kunstenaars, en stel dus ook eise.  

Kunstenaars kry groot erkenning wanneer die lang vakleerlingskap voltooi is. 

- Met die Renaissance kom ook ‘n nuwe bewuswording van die natuur:  kunstenaars 

bestudeer die natuur en die menslike liggaam sodat hulle beter weergawes in 

kuns kan gee. 

- Argitektuur is belangrik en word ook dikwels in skilderye ingesluit. 

- Beeldhouwerk is lewensgetrou en onafhanklik van die argitektuur. 

- Onderwerpe is religious sowel as protrette, landskappe, ens. 

-  

DIE RENAISSANCE KUNSTENAAR 
Die kunstenaar in sy bottega was net so bedrywig soos enige ander vakman.  Sy opdragte het in vele 

behoeftes voorsien:  hy moes die planne van paleise ontwerp, altaaarstukke skilder, juwele maak, 

boeke illumineer, tapisirieë ontwerp en kunswerke lewer in paleise en katedrale. 

Vir hierdie veelsydige opleiding moes ‘n kunstenaar reeds op ongeveer tienjarige ouderdom as 

vakleerling by ‘n gevestigde kunstenaar gaan werk.  Hy moes die ateljee netjies hou, kleurstowwe 

fynmaak en pigment meng.  Hy moes panele voorberei waarop geskilder word en die voorbereidende 

skets daarop oorteken.  Later is hy toegelaat om gedeeltes van sy leermeester se komposisies uit te 

voer.   

Elke kunstenaar het dus ‘n deeglike opleiding ontvang.  Hy was dikwels behalwe skilder, beeldhouer 

en argitek, ook nog ingenieur, digter en geleerde.  Hy word nou nie meer as die beskeie ambagsman 

van die Middeleeue beskou nie, maar gereken nder die meesters en leiers van die beskawing.  Florence 

was die middelpunt van die Italiaanse Renaissance, miskien omdat dit destyds die grootste handelsstad 

en opvoedingsentrum was. 
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VROEË RENAISSANCE BEELDHOU 
 

DONATELLO 

Donatello se bydrae tot die ontwikkeling van beeldhoukuns is baie 

belangrik  -  spesifiek sy studie en kennis van die menslike figuur, waarop 

hy konsentreer as onderwerp.  Hy was die beeldhouer van sy tyd wat 

figure die beste kon weergee.  Hy doen Bybelse figure, militêre persone, 

oumense, ens.  Sy onderwerpe is gewoonlik religieus, en as medium verkies 

hy brons en marmer.  Die invloed uit die Klassieke tydperke is baie 

duidelik in sy werk. 

 

GATTAMELATA 

‘n ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius, ‘n Romeinse Keiser.  Die 

anatomie van die beide die perd en ruiter is uitstekend. 

 

DAWID   

Hierdie lewensgrootte beeld van Dawid beeld die 

oomblik uit nadat hy Goliat verslaan het, en hy staan 

met die kop van die reus by sy voete.  Dit is die eerste 

vrystaande naakfiguur sedert die Griekse tydperk.  Die 

anatomie is perfek. 
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RENAISSANCE ARGITEKTUUR 

 
GEDURENDE DIE MIDDELEEUE IS BYNA AL DIE AANDAG AAN DIE 

BOU VAN KERKE BESTEE.  RtENAISSANCE ARGITEKTE GEE MEER 
AANDAG AAN DIE BURGERLIKE BOUKUNS.  VERSKEIE 

INDRUKWEKKENDE PALEISE WORD OPGERIG.  DIT IS GEWOONLIK 
EENVOUDIGE, MASSIEWE EN STERK STRUKTURE – DIT MOES ‘N 

VEILIGE HAWE WEES VIR DIE BEWONERS. 

 

DIE DI MEDICI PALEIS IN FLORENCE 

Die voorkoms van hierdie paleis is eenvoudig, massief en sterk, want ‘n 

woonhuis was destyds ook ‘n vesting.  Net soos die Romeinse villa, is dit ook 

om ‘n oop plein gebou.  Dit staan vlak aan die straat en bestaan gewoonlik uit 

drie verdiepings met ‘n skuins dak.  ‘n Groot paleis het gewoonlik ‘n hele 

straatblok beslaan.  Dit is van die eerste voorbeelde van verdiepingbou, wat 

bekend staan as die stapel bou orde. 
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VROEË RENAISSANCE SKILDERKUNS 
 

 

KENMERKE:  Goeie anatomie 

   Uitstekende drapering 

   Fyn detail 

   Maria altyd as jong meisie uitgebeeld 

   Verwysings na Klassieke kuns. 

 

SANDRO BOTTICELLI (1444 – 1510) 

Botticelli is ‘n vrolike kunstenaar wat vreugde in sy werk vind.  Hy is bekend 

vir sy weergawe van vroue: hy skilder hulle grasieus, en volgens die vereistes 

vir skoonheidsmodes van die tyd.  Sy naakfigure is nooit sensasioneel nie – 

dit is bloot die uitbeeld van die skoonheid van die anatomie.  

Hy skilder graag mitologiese werk, wat ook ‘n invloed is uit die Klassieke tyd. 

Hy doen ook soms Godsdienstige werk. 

 

DIE GEBOORTE VAN VENUS. 

Die skildery beeld die mitologiese verhaal uit van Venus, die godin van liefde 

en skoonheid.  Volgens die ou Griekse verhaal word sy gebore uit die see, en 

word op ‘n reuse skulp na die land aangeblaas deur die Westewind Zephyr, 

wie se soet asem in blomme verander.  Op die oewer wag Flora, godin van 

blomme, haar in met ‘n mantel. 
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JAN EN HUBERT VAN EYCK 

Jan en Hubert van Eyck was nie noodwendig broers nie, maar werk dikwels 

saam.  Hulle was baie belangrike vroeë Renaissance skilders, en werk dikwels 

saam.   

Hulle maak die olieverfmedium gewild.  Omdat hulle baie stadig en in 

geweldige detail werk, is die olieverfmedium meer geskik:  hulle kan langer 

werk sonder dat dit droog word. 

 

DIE HUWELIKSPORTRET VAN GIOVANNI ARNOLFINI 

 

Hierdie is sekerlik van die eerste 

voorbeelde van ‘n huweliksortret.  Die 

kunstenaar het baie goed waargeneem.  

Dit is ‘n kalm, waardige portret.  Sy 

gebruik van lig en donker en ryk kleure is 

opvallend. Daar word geweldig sterk 

gebruik gemaak van simboliek.: 

- Hond – getrouheid 

- Kaalvoete – Heilige Grond 

- Brandende kers – alsiende oog 

van God 

- Stoffer – goeie huisvrou 

Die subtropiese vrugte op die 

vensterbank dra die boodskap  

oor dat Arnolfini ‘n baie ryk man  

is:  net die ryk mense kon vrugte bekostig wat met die skepe uit warmer 

lande gebring is. 
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HOOG RENAISSANCE 
(1500 - 1700) 

DIE HOOG RENAISSANCE DUUR VIR ‘N RELATIEWE KORT  TYDPERK IN DIE 
GESKIEDENIS.  DIE KUNSTENAARS VAN DIE RENAISSANCE LEWER EGTER WERK 
VAN SO ‘N  HOË GEHALTE DAT  KUNS TOT VANDAG TOE DAARDEUR BEÏNVLOED 

WORD. 
 

Rome word weereens die hoofsentrum vir kuns.  Die kerk en die aristokrasie 

gee opdragte vir soveel kunswerke dat daar tot vandag toe ‘n ryk erfenis van 

werk bestaan. 

Kunstenaars van regoor Italië is genooi na Rome om opdragte uit te voer.  

Hierdie opdragte het groot uitdagings gebied vir hul vaardigheid. 

Die kuns van Leonardo da Vinci, Michelangelo en Raphael behoort nie tot ‘n 

spesifieke skool nie.  Die werk van elkeen van hierdie individue is uniek in die 

geskiedenis van kuns. 

 

 

 

LEONARDO DA VINCI  
(1452-1519) 

- Gebore in Vinci, naby Florence. 

- Da Vinci word beskou as die grootste genie van alle tye – die veelsydige Renaissance 

man.  Hy was briljant:  skilder, beeldhuoer, aardrykskundige, wiskundige, dokter, 

ontwerper, militêre ingenieur, astroloog, filosoof, skeikundige, ingenieur, argitek, 

ontwerper.  Hy was dus ‘n briljante student van die kunste en die wetenskap. 

- Hy ontwerp oorlogwapens, en die basiese idee vir hangvlieërs en lugbalonne kom ook 

van hom af. 

- Hy het ‘n moeilike persoonlikheid gehad:  hy het nie met mense klaargekom nie, was 

agterdogtig en jaloers teenoor ander presteerders.  Hy het skilderye dikwels nie 

voltooi nie omdat hy verveeld geraak het daarmee. 

 

SKILDERKUNS 
Da Vinci was ‘n tipiese Renaissance kunstenaar:  hy sluit landskap en argitektoniese 

strukture by sy skilderye in; menslike anatomie is uitstekend, hy gebruik geen goue lig nie. 

Sy werk is maklik uitkenbaar aan sagte, mistige agtergronde en sagte pastelkleure – 

landskappe is fiktief.  Voorgronde is altyd in diep, donker en sterk kleure. 

Hy maak gebruik van: 

SFUMATO: ‘n mistige kwaliteit 

CHIAROSCURO: modellering met lig en donker. 

Hy gebruik graag driehoekkomposisies en fyn detail. 

Onderwerpe is oor die algemeen religieus; hy doen ook portrette. 
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 DIE MONA LISA 

(Olie op Hout) 
75X53cm 

Gardner P603 

Hierdie portret is een van die beroemdste portrette in die Kunsgeskiedenis, 

en dit was Da Vinci se persoonlike gunstelingwerk.  Die model is waarskynlik 

La Gioconda, die vrou van ‘n bankier. 

 

Beskrywing:  Dit is ‘n halflengteportret, die hande is stil gevou en die model 

kyk reguit na die aanskouer.  Die landskap in die agtergrond verskil aan 

weerskante van die kop. 

Die oogbanke lyk swaar agv die mode van die tyd waarvolgens wenkbroue 

afgeskeer is. 

 

Die geheimsinningheid van die beroemde glimlag is te wyte aan Da Vinci se 

fassinering en vaardigheid met chiaroscuro.  Hantering van die hande is 

uitstekend. 

Die landskap in die agtergrond kom nie ooreen aan weerskante van die figuur 

nie.  Die enigste ooreenkoms is die mistige kwaliteit. (Sfumato.) 

 

 

 

Komposisie:  driehoek. 

 

Lig op die hande en gesig. 

 

Kleurgebruik aards, gedemp en warm. 
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DIE LAASTE AVONDMAAL 

Muurskildery 

 

Da Vinci skilder “die Laaste Avondmaal’ gedurende die jare 1494-1497 in die 

eetsaal van die klooster Santa Maria Della Grazie in Milaan. 

Da Vinci gebruik nie die beproefde frescotegniek nie, maar eksperimenteer 

met olieverf op ‘n swakvoorbereide muur en die werk begin gou afskilfer. 

 

Beskrywing:  Christus en sy twaalf apostels sit in ‘n eenvoudige vertrek by ‘n 

lang tafel.  Christus is in die middel geplaas.  Die apostels is in vier groepe 

verdeel, wat elkeen een vyfde van die breedte van die hele spasie beslaan, 

terwyl die Christusfiguur alleen een vyfde beslaan.  Die groepe is apart, maar 

word tog verbind met gebare of die rigting waarin ‘n persoon kyk. 

Die toneel stel die oomblik voor net nadat Christus gesê het:  “Een van julle 

sal my verrraai.”  Nou is dit asof elkeen vra:  “Is dit ek?”  Net Christus is 

kalm te midde van die chaos. 

 

Bespreking:  Christus vorm die middelpunt op verskeie vlakke:  Hy is die 

middelpunt van die komposisie, die liniêre perspektief eindig by Sy Kop, die 

aandag is op Hom gerig, en uiteraard vorm Hy die middelpunt van ons geloof. 

Die boogvorm in die konstruksie agter vorm ‘n tipe “stralekrans”. 
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MICHELANGELO BUONAROTTI (1475-1564) 
 

Michelangelo is van ouderdom 16 af ‘n baie aktiewe kunstenaar.  Hy het ‘n 

moeilike persoonlikheid gehad, en kuns was so belangrik in sy lewe, dat hy 

nooit tyd gemaak het vir vriende of ‘n huwelik nie. 

Hy was geniaal, en werk as argitek, ingenieur, digter, beeldhouer, skilder. 

In beeldhouwerk glo hy dat enige idee wat die kunstenaar mag hê, lank reeds 

deur God in die marmerblok vasgelê is – sy enigste taak is om dit te ontsluit. 

 

Hy is sterk beïnvloed deur die Klassieke kuns, en was teenwoordig met die 

opgrawing van die Laucoonbeeldegroep. 

 

Hy werk tot drie dae voor sy dood.  In 1564, enkele weke voor die geboorte 

van Shakespeare, sterf Michelangelo in Rome.   

 

MICHELANGELO,  DIE SKILDER 
Michelangelo het homself nooit as ‘n skilder beskou nie, maar verkies 

beeldhouwerk.  Hy voltooi nietemin enkele kleiner skilderye voordat hy, in 

opdrag van die Pous, die gewelf van die Sistynse kapel voltooi.  Hy weier om 

betaling te aanvaar daarvoor, hy doen die werk vir die Here. 

Die invloed van sy groot liefde, beeldhouwerk, is duidelik op sy skilderye:  die 

figure het ‘n gemodelleerde, soliede voorkoms:  swaar en kragtig. 

 

Eienskappe van Michelangelo se Skilderkuns 

1 Die invloed van beeldhouwerk. 

2 Hy maak gebruik van eenvoudige drapering, helder kleure, ‘n groot 

verskeidenheid van kleure. 

3 Hy sluit argitektoniese strukture in om die swaar figure op die 

skilderye van die Sistynse kapel te “dra”. 

4 Liggebruik is sag en verspreid, nie dramaties nie. 
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DIE PLAFON VAN DIE SISTYNSE KAPEL 

1508-1512 

 

Die werk bestaan uit 9 skilderye.  Daarmee saam is uitgebeeld:  die 

profete, Ignido’s (manlike naakfigure) en Sibilles, wat gewoonlik heidense 

profetesse was.  Hierdie profetesse het egter spesifiek die koms van 

Christus voorspel. 

 

VERDELING: 

Die sentrale strook bestaan uit 9 groot skilderye, ingedeel in 3 afdelings.  

Die argitektoniese strukture is ingeverf om ruimte tussen die figure te 

skep. 

 

SKEPPING VAN DIE AARDE 

Skeiding van lig en duisternis 

Skepping van die 

hemelliggame 

Skeiding van water en aarde 

 

DIE VAL VAN DIE MENS 

(Geskiedenis van die Mens) 

Skepping van Adam 

Skepping van Eva 

Die sondeval:  eet van die 

vrug en die uitwerping 

 

GESKIEDENIS VAN NOAG 

Offer van Noag 

Sondvloed 

Dronkenskap van Noag 
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INDIVIDUELE SKILDERY: SISTYNSE KAPEL 

DIE GEBOORTE VAN ADAM 

Fresco 

 

Adam, met perfekte anatomie, is links op ‘n rotsagtige formasie.  Die 

figuur is total ontspanne asof daar nog nie lewe in is nie.  Regs, op ‘n 

wolkagtigheid, word God uitgebeeld as ‘n sterk figuur in ‘n los kleed, 

met die gesig en baard van ‘n ou man, omring deur engele. 

Die twee figure se hande is na mekaar uitgestrek, beide met wysende 

voorvingers wat net nie aan mekaar raak nie. 

 

Die skildery is geïnspireer deur die Latynse gesang waarin God deur 

die aanraking van Sy vinger, krag en moed gee aan die verswakte 

liggaam.  God se regterarm met gepunte voorvinger wys na Adam, 

klaarblyklik in die oomblik net voor aanraking. 

 

Komposisie:  Die posisie van die twee liggame komplimenteer mekaar 

met dieselfde kurwe. 

 

Beweging in die Komposisie word verkry deur die breë diagonale ruimte 

in ‘n ligte, neutrale kleur, tussen die figure. 

 

Nuwe Teorie:  Die formasie waarop God en die Engele uitgebeeld is, 

het die voorkoms van ‘n brein, wat die simbool kan wees van die denke 

wat aan die mens gegee is. 
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MICHELANGELO:  BEELDHOU 
 

DAWID 

marmer 

 

Hierdie beeldhouwerk word beskou as die top Renaissancewerk. 

 

Uitbeelding:  Dawid word uitgebeeld as ‘n jong, atletiese, manlike 

figuur.  Die tipiese, Griekse geïdialisseerde gesig het swaar 

wenkbroue, ‘n klein mond, groot oë en neus, klein voorkop, krulhare op 

die voorkop en laag in die nek.  Die pupille wat as holtes uitgesny is, 

gee uitdrukking. 

Die tipiese Griekse profiel maak van Dawid ‘n uitstekende Klassieke 

werk. 

 

Die anatomie dui op moontlike adolossensie: die figuur is slank, hande 

en voete is groot soos in die onegalige groei van die tienerjare.  Die 

teorie is dat dit Michelangelo se doel was om Dawid baie jonk uit te 

beeld  -  die Bybel sê hy pas vee op, en tradisioneel het die  jong seuns 

die vee opgepas.  Dis nie ‘n uitgemaakte saak dat Dawid baie jonk was 

nie, want die Bybelse tydperk het ‘ man van 40 nog as jonk beskou, 

maar dit is Michelangelo se interpresasie. 

 

Die beeld is glad afgewerk, die beenstut grof, kontraposto duidelik. 

 

Die liggaam is ontspanne en vol selfvertroue, maar daar 

is spanning in die nek, frons en stipkykende oë. 

Die oomblik wat weergegee word, is voor die 

konfrontasie met Goliat; Dawid hou reeds die slingervel 

vas. 

Tegniek: Michelangelo slaag daarin om die marmer te 

laat lyk na spiere en vel, en hy gee ook die spanning in 

die figuur weer. 

Styl:  Die beeld is ‘n tegniese meesterstuk, maar ook ‘n 

karakteruitbeelding:  daar lê ‘n geweldige taak vir die jong man voor:  

met die hulp van God moet hy ‘n nasie red.  Die hele werk dra ‘n gevoel 

van innerlike sterkte en fisieke krag oor. 
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ST PETERS PIËTA 

marmer 
 
Uitbeelding:  Maria hou die gestorwe Christus op haar skoot vas. 

Mens kry die indruk van ‘n kollosale figuur weens die feit dat die 

“Christusfiguur in verhouding kleiner is.  Die groot Mariafiguur sit wydsbeen 

om die volwasse figuur te dra.  Normaalweg sou die vrouefiguur kleiner wees 

as die man.  In die Piëta ondersteun Maria egter die hele figuur.  Die optiese 

illusie, invloed van die Grieke, veroorsaak dat die figure nie uit verhouding 

vertoon nie.   

Horisontale lyne dui altyd op die dood – die basis van die driehoekkomposisie 

is absoluut horisontaal.  Die boonste punt van die driehoek is die kop van 

Maria. 

Die drapering word beskou as die beste in die beeldhougeskiedenis.  Die 

gekartelde drapering om die kop van Maria neem die plek in van die 

stralekrans.  Da Vinci het ook plaasvervangers vir die stralekrans gebruik. 

Beweging:  dit is ‘n redelik statiese beeld. 

Komposisie:  sterk driehoek. 
 

KONTRASTE:  Lewende Maria, gestorwe Christus.  Maria kommunikeer met haar 

opgedraaide hand, geen kommunikasie van Christus.  Christus se gesig is opgedraai na 

die aanskouer, met dooie ooglede en effens oop mond; Maria se lewende gesig kyk af 

na die Seun, haar mond ook effens oop. 

 

KRITIEK OP DIE WERK sluit in dat  

daar nie genoeg emosie op die gesig 

van Maria is nie.  Dit is egter 

belangrik om te onthou dat hierdie ‘n 

religieuse figuur is – Maria is nie ‘n 

gewone moeder nie.  Sy is nie 

verpletter nie, maar dra haar smart 

oor die verlies van haar Here en haar 

Kind op ‘n stil en waardige manier. 

 

Maria word uitgebeeld as ‘n jong vrou, wat ‘n kenmerk is van 

Renaissance kuns. 

 

Michelangelo onderteken die werk deur sy naam aan te bring op die 

band wat skuins oor die skouer van Maria loop. 
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 RAPHAELLO SANTI (1483-1520) 
RAPHAEL  -  SKILDER 

 

Raphael staan bekend as die uitstaande skilder van die  

Hoog Renaissance. 
Raphael was ‘n aangename, leergierige persoon met ‘n groot bewondering vir die werk 

van Leonardo da Vinci, maar laasgenoemde het bedreig gevoel deur Raphael.  Hy was 

hoog aangeskryf by kritici en akademici vir die hoë kwaliteit van sy werk.  Hy was ‘n 

meester van figuurstudies. 

Hy sluit graag argitektoniese strukture in met die doel om figure te komplimenteer, 

bv die aksentueer van ‘n fokuspunt.   

Hy sluit dikwels bekendes in as karakters in sy skilderye.  Hy skilder portrette, 

mitologiese onderwerpe, religieuse onderwerpe.  Landskap sluit hy net as deel van die 

agtergrond in. 

 

DIE SKOOL VAN ATHENE 

Fresco 

Vergelyk hierdie werk met 

die “Laaste Avondmaal” van 

Da Vinci. 
 

Beskrywing:  die werk toon 

die leermeesters, Plato (as 

portret van Da Vinci) en 

Aristotele op die trappe, 

omring deur studente.  Die 

leermeesters kommunikeer 

met mekaar, die studente 

kommunikeer, maar die twee groepe kommunikeer glad nie.  (Vergelyk 

die kommunikasie in die Laaste Avondmaal.)  Plato en Aristotele word 

omraam deur ‘n Romeinse boog. 

 

In hierdie argitektoniese struktuur is die herhaling van die drie boë, 

soos die Laaste Avondmaal se drie vensters.  Griekse en Romeinse 

argitektuur is herkenbaar.  Al die figure kom in die onderste helfte 

van die skildery voor – alle aktiwiteit en kommunikasie kom ook daar 

voor. 
 

Die student sittende op die trap, is die portret van Michelangelo, eenvoudig geklee. 

Kleur:  afwisselend koud en warm vir goeie ritme. 


