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NEO-KLASSISISME 
Die Neo-Klassisistiese kunstenaar in Europa raak bewus van gebeure om hom, en lewer 
kommentaar daarop.  Hy gebruik kontemporêre gebeurtenisse as onderwerp, hy wil die 
verkeerde uitwys en is baie uitgesproke.  Hy gebruik klassieke verwysings tot hierdie doel.  Die 
kunstenaar is baie krities teenoor die lewe en teenoor kuns. 
 

NEO-KLASSISISME IN FRANKRYK 

EIENSKAPPE 
1. Die styl staan in teenstelling met ‘n belangrike Renaissance-tradisie:  naamlik die gebruik van 

liniêre perspektief.    Jacques-Louis David en sy volgelinge ignoreer atmosferiese en liniêre 

perspektief nie totaal nie:  hulle maak gebruik van atmosferiese effekte, en beklemtoon 

liniêre kontoere.  Daar is egter ‘n belangrike verskil:  hierdie prentvlak word beklemtoon 

deur diepte-perspektief af te sluit deur middel van bv ‘n soliede muur, ‘n neutrale 

agtergrond, of ‘n ondeurdringbare skadu.  Tonele word dus geplaas asof op ‘n verhoog. 

2. Die Heroïse Ideaal:  Neo-Klassisisme begin in Frankryk na die Rococo, met die opkoms van 

Napoleon.  Napoleon was fisies ‘n klein persoon, maar word dikwels groot uitgebeeld om sy 

persoonlikheid en mag uit te beeld.  Hierdie eienskap is ook tipies van die Neo-Klassisisime. 

3. Eenvoudige, soliede kuns sonder enige onnodige detail.  Net die nodigste informasie om die 

gebeure weer te gee.  Op die man af, met min visuele beweging.  Eenvoudige agtergronde, 

eenvoudige komposisie. 

4. Liggebruik is gewoonlik belangrik. 

5. Aandag aan die fokusarea. 

6. Neem altyd kennis van die nuuswaardige gebeurtenis wat aanleiding gee tot die skildery:  ‘n 

belangrike eienskap is die ‘verslaggewende’ aard daarvan, byna soos wat ‘n 

koerantverslaggewer en sy fotograaf verslag sal doen van ‘n opspraakwekkende gebeurtenis. 
 

JACQUES LOUIS DAVID  [1748-1825 

Die eerste Neo-Klassisistiese kunstenaar in Frankryk, ook die amptelike kunstenaar van die nuwe 

Revolusionêre Regime.  Hy is skilder, mode-ontwerper, kostuum-ontwerper vir propagandistiese 

optogte van regeringskant.  Hierdie straatoptogte was dus nie protesoptogte soos vandag die geval 

is nie, maar propaganda van en vir die regering. 
 

Kenmerke: 
- eenvoudige werk, basiese idees. 

- Maklik herkenbare aanslag:  meestal ‘n sterk horisontale lyn in die konstruksie van die skildery, 

met ‘n negatiewe boodskap oorgedra deur lyn wat afwaarts beweeg vanaf die horisontale, positief 

deur opwaarts bewegende lyn.  Hy gebruik selde kruislyn – die boodskap is te neutraal vir die Neo-

Klassisistiese idee. 

- Eenvoudige agtergrond, slegs nodige objekte. 

- Anatomie baie belangrik – vgl klassieke Griekse kuns. 

- Heroïese ideaal. 

- Neo-Klassisistiese ‘aanklag’ of verslaggewing 

- Dikwels ‘n makabere aspek. 

DIE EED VAN DIE HORATII (Macmillan Enc of Art P213)  

Verwys na hierdie skildery vir die baie tipiese afsny van die perspektief sodat dit lyk asof die figure 

op ‘n verhoog geplaas is. 
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A’MARAT of DIE DOOD VAN MARAT 

AGTERGROND:  Marat, revolusionêre skrywer, was ‘n persoonlike vriend van David.  Hy word in sy 

bad doodgesteek deur Charlotte Corday, ‘n politieke vyand. 

Die uitbeelding is die van Marat in die bad, met die wond sigbaar, kop wat skuins oor die skouer val, 

regterhand met die veerpen hang slap tot op die grond. die brief waarmee die vrou toegang tot hom 

verkry het nog in sy hand, en die mes daarnaas.   

Dit is ‘n neerdrukkende toneel van dramatiese realisme, met baie impak. 
 

KOMPOSISIE is beïnvloed deur die Christusfiguur in die ‘Piëta’ van Michelangelo. 

Die figuur lyk soos die figure in klassieke kunswerke: sterk, atleties, manlik.  In werklikheid was 

Marat ‘n onindrukwekkende figuur, fisies klein en tingerig, en wat bonop gely het aan ‘n 

velaandoening.  Hy het dikwels in die bad gewerk omdat die water verligting gebring het vir die 

velirritasie.  Dit is dus ‘n sterk voorbeeld van die Heroïese ideaal van die styltydperk. 

KLEURGEBRUIK EN LIG:  kontras van groen lap teenoor warmer skakerings van room draperings en 

hout.  Liggebruik redelik dramaties, alhoewel nie soos in Barok.  

TEKSTUUR uitbeeldings belangrik en realisties soos in die Renaissance en Barok. 

BEPERKING VAN RUIMTE:  agtergrond is geskakeer om die rigting van lig aan te dui, nogtans is dit 

soos ‘n skerm agter die figuur. 
 

Al die belangrikste KENMERKE van David se werk is teenwoordig:   

- donker, ondeurdringbare agtergrond 

- sterk lyngebruik: afwaarts vir die negatiewe; 

- geen onnodige voorwerpe; eenvoudige skildery. 

- insluiting van verduidelikende voorwerpe:  die brief van toesteming aan Charlotte Corday wat hom 

met ‘n mes doodsteek, veerpenne, inkbottel, papier met lys name waarvoor sy die moord gepleeg 

het.  Die hele verhaal is dus ingesluit op die skildery, ook die naamlys wat op daardie stadium reeds 

verwyder was. 

- Sterk anatomie, in teenstelling met die kennis van Marat se klein postuur – dus Heroïese ideaal: 

persoonlikheid uitgebeeld deur kragtige figuur. 

- Drapering soos in klassieke werke 

- Modellering van figuur (sien klassieke werke) 

- Onderwerp gedramatiseer 

- Makabere element 

 

Die Eed van Horatii         Dood van Marat 
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SPAANSE NEO-KLASSISISME 

Die Neo-Klassisisme in Spanje verskil van die in Frankryk – in Spanje is die “verslaggewing” 
grootliks gerig op die oorlogsituasie na die Napoleontiese inval. 
 

FRANCESCO GOYA      1746 – 1828 

Goya was ‘n kleurryke karakter – hy lewer goeie werk en lei ‘n wilde lewe.  Goya het twee liefdes: 

kuns en vroue.  Na ‘n geveg in Madrid waartydens Goya ‘n man doodmaak, vlug hy na Italië.  Op die 

Spaanse skip is ook ‘n groep matadors en bulle, en hy leer die bulgevegkuns aan, waarna hy dit graag 

uitbeeld.  Na sy troue met sy leermeester se dogter, word hy hofskilder.  Aan die hof gaan sy oë 

oop vir die korrupsie van die koningshuis.  In sy werk spot hy met koningin Isabella, die vrou van 

Charles IV – hy lewer sterk kommentaar teen die koningshuis, heksery, satansaanbidding, 

wanpraktyke van die kerk, ens.  In 1792 word Goya baie siek – moontlik  ‘n beroerte.  Hy verwerk sy 

fisiese toestand baie sleg, en in hierdie tyd vind die Napoleontiese inval in Spanje plaas.  ‘n Reeks 

etse lewer op patriotiese wyse kommentaar oor die gruwels van die oorlog.  Hy trek na ‘n stiller area 

en lewer sy 40  “swart skilderye” op die mure van sy huis – so genoem weens die kleur en morbiditeit 

daarvan.  Uit vrees vir wraak deur die kerk en die koningshuis wanneer hulle die betekenis  van sy 

skilderye snap, vestig hy hom in Frankryk. 

 

3 MEI 1808 
Art Treasures of the World P220 

Hierdie werk word beskou as sy meesterstuk.  Dit dra nie ‘n subtiele boodskap soos sy ander werke 

nie – hierdie uitbeelding is kru en hard om uiting te gee aan die onderwerp.  Goya het die terrein 

besoek en sketse gemaak na die voorval.  (Verslaggewing) 

Die tipiese Goya eienskappe met ‘n sterk Spaanse inslag is duidelik:  die afspeel van goed teen kwaad 

soos in bulgevegte, met die boodskap:  niemand wen hier nie – die burgerlikes is in elk geval 

onskadelik.  Sien ook die Patriotisme van die vlagkleure. 

DIE UITBEELDING is die van ‘n Franse vuurpeloton wat desperate Spaanse burgerlikes (links op die 

prentvlak) in lamplig afmaai teen die agtergrond van ‘n rots en geboue agter.  Die Franse soldate 

regs se voete is gedetermineerd geplant – strak, met ‘n sterk basis, met rugkante na die aanskouer – 

dit wys dat hierdie nie persoonlike optrede is nie, maar bloot die uitvoer van ’n opdrag.  Die bande op 

die rûe van die soldate eindig in die visuele lyn van hul bene, wat tesame met die gewere ‘n kruis 

vorm.  Hierdie kruistema eindig in die hooffiguur wat herinner aan die Christusfiguur.  Die ander 

Spanjaarde reageer anders:  histeries, verstaan nie die gebeure nie, onbewus van hul oortreding.  

Hulle reageer met gebare, en gee sodoende “klank” aan die skildery. Gesigte en figure is verwronge 

van vrees, opstand en haat.  Die Franse maak geen oogkontak nie, terwyl die Spanjaarde pleit om hul 

lewens 

FOKUSPUNT:  Die knielende Spanjaard in die kollig, met sy hande uitgestrek, word uitgelig deur 

grootte, kleur, lig en verstarde gesigsuitdrukking.  Die lamplig kan ook dien as fokuspunt omdat dit 

sentraal geplaas is tussen die groepe en omdat dit die bymekaarkompunt van verskeie lyne is.  

Redeneer gerus daaroor. 

KLEURGEBRUIK is hard en kru, onharmonieus, in voeling met die geweld. 

Dit is ook kontrasterend:  warm kleure in die hooffiguur, koue kleurgebruik by die soldate-uniforms, 

rooi bloed op die grond.  Daar is sterk gebruik gemaak van rooi, wit en geel, die kleure van die 

Spaanse vlag. 
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STERK LYNGEBRUIK in die gerigtheid van die soldate met vuurwapens en hul plasing teen die agtergrond.  Die 

lyne van die Franse vuurpeloton is strak en hard, die van die Spaanse groep los en ongeorganiseerd.  ‘n Sterk 

perspektieflyn eindig teen die “arenamuur”.  Hierdie lyn buig af na die soldate, mens se oog gaan terug na die 

Spanjaarde, en stop by die kruisvorm van die hooffiguur. 

DIE AFSLUITING VAN DIE PRENTVLAK AGTER  is ‘n sterk Neo-Klassisitiese eienskap en ‘n belangrike aspek 

van die skildery:   Hierdie muur is belangrik met betrekking tot die Spaanse mitologie:  die muur funksioneer as 

arenamuur, soos in bulgevegte met die afspeel van goed teen kwaad daarvoor.  Die oop ruimte in die voorgrond 

versterk hierdie gevoel, en die stad in die agtergrond is in die plek van die toeskouers.  Die insluit van die bul as 

bose element is tipies van Spaanse kuns. 

DETAIL in die gesig van die Spanjaard aksentueer die gesigsuitdrukking; bande op die uniforms aksentueer die 

strakheid van die soldatefigure. 

HEROïESE IDEAAL:  Die hooffiguur staan op sy knieë.  Die figuur is baie vergroot – die knielende figuur is net 

so groot as die staande figure. 

TEKSTUUR het nie baie aandag gekry nie, tog oortuig die tekstuur van klere, rots.  Die aakligheid van die 

toneel maak aandag aan tekstuur onnodig. 

KOMPOSISIE is assimetries, en tog gebalanseerd. 

LIGGEBRUIK: ‘n donker skildery met sterk baroklig – ‘n “wilde” skildery. Die lantern is die verbinding tussen 

Franse en Spaanse figure.  Hierdie lanternlig is koud – dit skep ‘n lugleegte tussen die emosionele Spanjaarde 

en die onbetrokke Franse.  Die lantern lig die gesigsuitdrukking van die hooffiguur uit – ‘n byna waansinnige 

trek om die oë. 

ONHEILSPELLENDE ATMOSFEER:  die Spanjaarde is bang, en verstaan nie die situasie nie.  Die skildery dra ‘n 

onheilspellende, nagmerriekwaliteit – dus ‘n Surrealistiese ondertoon. 

 

Die werk het ‘n sterk MOMENTELE ASPEK – dus die vasvang van ‘n oomblik:  een Spanjaard het reeds geval, die 

ander een is op die punt om te val.  Die momentele aspek is later in die Impressionisme baie belangrik. 

Dit is geen subtiele skildery nie.  Die toneel word weergegee in harde distorsies van kleur, gebaar en 

uitdrukking om die gruwel van die gebeurtenis so kru moontlik oor te dra. 

 

Let op die sterk Neo-Klassisistiese aspek van die werk: 

- Klassieke aanslag van figure:  definitief solied soos die van Michelangelo. 

- Dit is ‘n skokkende gebeurtenis:  die Spanjaarde kon niks doen om die Franse soldate te bedreig 

nie – dit is dus ‘n sinnelose slagting van die onskuldiges. 

- Die afsluiting van die prentvlak agter konsentreer die aksie asof op ‘n verhoog. Vergelyk die werk 

met GUERNICA:  die lantern as die Oog van God; die bul as die verpersoonliking van die bose; nag, 

donkerte wat die toneel van misdaad moet wegsteek; oop hande van die hooffigguur en dooie 

Spanjaard.  Die sinnelose geweld word deurgetrek na die sinnelose kruisdood van Christus – sien 

die kruisvorm van die hooffiguur. 

 

                                   


