KUNSTGESCHEDENIS
VAN
NOORD-AMERIKA

Juliana van Stolberglaan 3
5707 CK Helmond
www.posterheidebrabant.nl
© Posterheide Brabant, Helmond

1

De ontdekking van de Nieuwe Wereld
Pas in de vroege middeleeuwen ontstaan de eerste contacten vanuit Europa
met Amerika dankzij de Vikingen. Rond 1000 bereikte Leif Ericson de NoordAmerikaanse kust. Hij noemde het Vinland, wellicht identiek voor l’Anse aux
Meadows in Newfoundland. Het is ook mogelijk dat Vinland een onderdeel
was van het Noord-Amerikaanse vasteland. Zonder het te weten hadden de
Vikingen Amerika ontdekt, maar de Nieuwe Wereld werd snel vergeten, met
name omdat de stichting van kolonies niet succesvol was.
Pas in de 15de eeuw kwamen er serieuze nieuwe ontwikkelingen. Op zoek
naar nieuwe handelsroutes naar de specerijeneilanden zond Portugal in de
15de eeuw ontdekkingsreizigers uit naar de niet in kaart gebrachte Atlantische
Oceaan. Vanaf de Kaapverdische eilanden voer Cabral naar het zuidwesten
en landde op de kust van Brazilië. Hij nam bezit van het land in naam van
Portugal.
De ‘ontdekking’ van Amerika door Columbus veranderde het aanzicht van de
destijds bekende wereld. Volgens Columbus lagen achter de Atlantische
Oceaan de legendarische landen van Indië, China en het eiland Cipangu,
zoals beschreven door Marco Polo. Toen hij op 12 oktober 1492 een eilandje
zag, meende hij dat hij vlak voor de Aziatische kust was. Hij was echter op de
Bahama’s!! Hij noemde het eiland San Salvador. Vervolgens bereikte hij
Cuba, en een eiland ten oosten, dat hij Hispaniola noemde. Na zijn terugkeer
in Belem nam men aan dat Columbus Azië bereikt had.

Columbus neemt bezit van Amerika

In de loop van slechts een halve eeuw, volgend op de dood van Columbus,
ontdekten en veroverden de Spanjaarden grote delen van de Nieuwe Wereld;
hun gebied strekte zich uit van Colorado tot Chili.
Conquistadores als Hernan Cortés en Francisco Pizarro kregen een licentie
van de Spaanse koning om Latijns-Amerika te koloniseren en hun deel te
nemen van de rijkdommen die ze konden roven van de plaatselijke stammen.
Herman Cortes veroverde het Azteekse rijk in 1521, de verwoeste Azteekse
hoofdstad Tenochtitlan werd herbouwd als een Spaanse stad. In het midden
van de 16de eeuw heerste Spanje over Midden-Amerika. Na de
onderwerping van de Inka's in Peru en de verovering van Chili heerste
Spanje bijna over het gehele continent.

De indiaans-christelijke kunst uit de Spaanse tijd
Na de aankomst van de katholieke religieuzen, hoofdzakelijk franciscanen en
dominicanen, begon er een missioneringcampagne die haar weerga niet had
in de geschiedenis van het christendom. Veel Azteken stierven als gevolg

© Posterheide Brabant, Helmond

2

van de dwangarbeid en een groot deel van de Amerikaans-Indiaanse
bevolking werd het slachtoffer van uit Europa geïmporteerde epidemieën.
Maar de Indiaanse kunstenaars bleken begaafde leerlingen te zijn en werden
later meesters in het omzetten van religieuze thema’s. “Het Kruis van
Tlaxcala” met motieven uit het lijden van Christus, is daarvan een voorbeeld.
Europese etsen werden gekopieerd en omgezet, bijvoorbeeld in de vorm van
fresco’s. Werken in pluimen, zoals “De mis van de heilige Gregorius“ en “De
Heiland” zijn voorbeelden uit die overgangsperiode. De materialen en de
techniek bleven dezelfde, terwijl de iconografie veranderde. Maar dat bleef
niet duren. Het jaguarmotief werd omgevormd tot een leeuw met
overvloedige manen en de adelaar kreeg twee hoofden, zoals de adelaar van
de Habsburgers op het schild van de Spaanse koninklijke familie.
Het gebruik van vóór-Spaanse materialen en technieken in combinatie met
een nieuwe beeldentaal, vormde de basis van het koloniale tijdperk als
nieuwe periode in de Mexicaanse geschiedenis.

Gregoriusmis, 1539. Veren op hout

De Kerk was veruit de grootste opdrachtgever in koloniaal Latijns-Amerika.
Van alle kerken die in Amerika gebouwd zijn, waren de kathedralen de
duidelijkste symbolen van koninklijke macht. Let wel, de kardinalen en
bisschoppen werden direct door de Spaanse koning aangesteld. Kathedralen
werden in een strikt Europese stijl gebouwd naar de Italiaanse handboeken
en voorbeelden als het Escorial en de kathedraal van Valladolid in Spanje.
De kathedraal van Mexico-stad is een opsomming van de gehele koloniale
architectuur van Latijns-Amerika. Er werd dan ook maar liefst aan gebouwd
van 1573 tot 1817.

San Luis Obispo, Tlalmanalco

Beroemd zijn de processies en passiespelen in Latijns-Amerika. Vieringen
van de Heilige Week waren zeer uitgebreid. De Corpus Christi processies
leken op de officiële entradas van de vicekoning.
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Noord-Amerika en Indianen
Bij de komst van Columbus was Noord-Amerika verdeeld in een aantal
cultuurregio’s. De bekendste zijn die van het uiterste noorden en die van de
prairies in het Middenwesten, de Great Plains. Op de Plains woonden de
meeste mensen langs de rivieren en waren boer. In het oosten en
zuidwesten van Noord-Amerika woonden ook boeren. Het stereotype beeld
van de ‘indiaan’ is gebaseerd op de Prairie-volkeren uit de 19de eeuw. Dat wil
zeggen, nomadische volkeren die met pijl en boog te paard enorme kuddes
bizons achtervolgden. Vooral in het noorden van de Great Plains zijn veel
zogenaamde ‘Buffalo Jumps’: hier werden bizons in het ravijn gejaagd, waar
ze te pletter vielen.

Uit ca.1300 v. Chr. dateert Poverty Point in Louisiana. Het is de eerste grote
stad aan de Mississippi en ook de ‘oudste stad’ van Noord-Amerika. Het is
gebouwd in de vorm van een halve cirkel en bestaat uit zes ringen van
opgehoogde aarde, waarvan de binnenste 600 meter in doorsnede is. Het
vermoeden bestaat dat de bewoners uitgeweken Olmeken waren.
Niet heel veel later begint in de moderne staat Ohio een andere groep
mensen, de Adena, met het oprichten van heuvels. De heuvels zijn alle
grafheuvels, de grootste is Grave Creek Mound in West Virginia. Alle heuvels
waren grafheuvels voor crematies en inhumaties. Men leefde van de
visvangst en landbouw. Deze cultuur kende een bloeitijd van 1000 tot 300 v.
Chr. In dezelfde periode bloeide de indianencultuur in het Amazonegebied.
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In Noord-Amerika werden de Adena Indianen opgevolgd door de Hopewell.
Deze cultuur bloeide vanaf het begin van de tijdrekening tot ca. 500. Zij
kwamen uit hetzelfde gebied als de Adena Indianen, maar verspreidden zich
over het gehele oosten van de huidige VS. Ook zij bouwden heuvels. Handel
was voor de Hopewell van groot belang. Tot de indrukwekkendste
monumenten in Ohio van de Hopewell Indianen behoren de 23 grafheuvels in
Mound City.
Rond 800 komt er langs de Mississippi een nieuwe cultuur op die genoemd is
naar deze rivier. Deze cultuur van landbouwers bouwden ook steden. De
grootste stad ten noorden van Mexico kent haar hoogtepunt rond 1100.
Cahokia is gebouwd waar nu de Amerikaanse stad St. Louis ligt. De door de
Mississippi-cultuur gebouwde heuvels zijn geen grafheuvels, maar platforms
waarop de elite woonde. Wellicht is hier sprake van invloed van de
precolumbiaanse culturen in Mexico.

Town Creek Mound, Mississippi-cultuur

Mexicaanse invloed is duidelijk aanwezig in het zuidwesten van de V.S. Hier
ontstonden vanaf enkele eeuwen v. Chr. de drie grote culturen die de
bekendste ruïnes achterlieten: Anasazi, Mogollan en de Hohokam. De
Hohoham bouwden zelfs balspelvelden. Tussen 1100 en 1200 werden
rooksignalen uitgevonden. Het was een communicatiemiddel dat op de
achtergrond kwam.
Tegen 1000 na Chr. kwam de opmars van de Thule-cultuur in het uiterste
noorden van Noord-Amerika op gang. De Thule zijn de meest directe
voorouders van de Inuit-Eskimo’s. Zij introduceerden voorwerpen waar de
Eskimo’s beroemd om zijn geworden: de iglo, de hondenslee, de kajak.
Zuidelijker wonen twee grote groepen (in bijna geheel Canada): in het westen
de Na-Dené volkeren en in het oosten de Algonkin-volkeren. Jacht op
rendieren en elanden was een belangrijke bron van bestaan, aan de kust
visvangst.
Het noordwesten van Alaska tot Zuid-Californië wordt bewoond door volkeren
die een grote hiërarchie kennen. Vooral in Canada is dat duidelijk. Men
woont in grote huizen voor meerdere families en de totempalen geven
informatie over de families en hun status. Zij zijn sterk afhankelijk van de zee
en daarom goede botenbouwers. Hun grootste boten zijn ruim twintig meter
lang.
In het zuidwesten werd vanaf de 14de/15de eeuw een omschakeling gemaakt
in leefgewoonten. Men ging wonen in kleine dorpen (pueblo’s). Is dit te
verklaren door een val van de beschaving, door politieke, militaire of
religieuze veranderingen? Feit is dat de nakomelingen van de Anasazi,
Mogollan en Hohokam nog steeds in dit gebied wonen en hun middelen van
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bestaan hebben uit de landbouw. Het zijn ondermeer de Hopi en andere
‘Pueblovolkeren’.
De Mississippi-volkeren lijken vanaf ca. 1200 uit het centrale gebied van de
rivier weg te trekken. In andere gebieden kwamen echter juist steden op. Een
van de bekendste is Moundville in Alabama. In Louisiana werden ook nieuwe
steden gesticht, door de Natchez.
In het noordoosten sloot een aantal volkeren vrede met elkaar en ging een
federatie vormen die tot ver in de 18de eeuw grote invloed zou hebben, onder
andere op de Europese kolonisatie. De meesten kennen hen onder de naam
Irokezen. Federaties werden in dit gebied een normale politieke structuur.
Volgens de statistieken leven er nog minstens 500 verschillende indiaanse
volkeren in Canada en de Verenigde Staten. Hun aantal is vele malen groter
geweest, maar door de komst van de Europeanen zijn er talrijke uitgeroeid of
door nieuwe ziekten verdwenen.
De Dineh staan beter bekend als de Navajo’s. Rond het begin van de
jaartelling leefden zij in Alaska, maar zijn geleidelijk aan naar het zuiden
getrokken. Zij namen allerlei gebruiken en vormen over van hun buren. Zij
hebben zich het meest aangepast aan hun naaste buren de Pueblo’s en
leven in veelhoekige hutten, de hogans. Door hun schapenteelt werden zij
beroemd om hun weefkunst. De Navajo’s hebben zich tot het uiterste verzet
tegen de opdringende blanken. Toen ze verslagen waren, moesten zij een
barre tocht maken naar hun reservaat; velen bezweken onderweg. In 1868
mochten zij terugkeren naar hun geboortegrond. Er waren er toen slechts
6000 over. Tegenwoordig zijn de Navajo’s de grootste indianen natie in
Noord-Amerika, met ca. 220.000 mensen.

Apachen

De naam Apachen is bedacht door de Zuni-Pueblo’s. De naam betekent
‘vijanden van de akkers’, omdat zij jagers waren en geen landbouwers. Zij
beroofden hun buren van de oogst. De Apachen zijn uit het noorden van
Canada afgezakt en hebben zich gevestigd in Arizona en New Mexico. Zij
leefden in groepen van enkele tientallen indianen. Het waren bergbewoners,
hun bovennatuurlijke wezens waren dan ook berggeesten. In 1860 begon
pas de oorlog van de blanken met de Apachen. De oorlog duurde tot 1871.
Zij werden ondergebracht in reservaten en leven daar nog steeds, maar hun
aantal is niet groot, ca. 5000 tot 7000 mensen.
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Attributen en rituelen
In Alaska speelde het uiterlijk en de kleding van de jager een grote rol.
Versierde harpoenen en kleding zouden de zeezoogdieren aantrekken. Zo
werden houten kleppetten gebruikt om er uit te zien als watervogels. Speciale
ceremonies werden uitgevoerd die samenhingen met de walvisjacht. Bij de
jaarlijkse dodenfeesten werden de doden eenmaal per jaar samen met de
levenden uitgenodigd voor een feestmaal. Mannelijke sjamanen reisden bij
een slechte vangst naar de bodem van de zee naar de godin Sedna, om haar
te verzoeken de dieren vrij te geven.
Rond de berenjacht in de Subarctis is een hele cultus tot ontwikkeling
gekomen. Vooral aan zwarte beren werden grote krachten toegeschreven.
In het noordoosten van de VS, het gebied waar de Europeanen het eerst
sinds het begin van de 17de eeuw binnenkwamen, kenden de indianen van de
boslanden een zorgvuldige verzorging en versiering van het lichaam. Zij
onthaarden zich, gebruikten kleurstof voor de huid ('roodhuiden’) en de
mannen tooiden hun hoofd met veren. Zij kenden talloze niet-menselijke
wezens, manitou, die schade konden aanrichten, maar ook konden helpen.
De machtige Dondervogels schonken de boeren de eerste regen. Zij kenden
ook bescherm- en hulpgeesten. De Ojibwa kenden totems, verwantschap
tussen familieleden, en totempalen, wapenpalen, geërfde voorrechten van
een persoon of verwantschapsgroep in de vorm van figuren die boven elkaar
in een boomstam werden gebeeldhouwd. Men kende hier ook het scalperen
tijdens de oorlogsvoering, allereerst als bloedwraak voor gedode
stamgenoten.
In het zuidoosten van de VS woonden de ‘Vijf Beschaafde Stammen’,
waaronder de Cherokee. Mannen en vrouwen lieten zich rijk tatoeëren, over
het algemeen om onveranderlijke sociale kenmerken van een individu te
bepalen, zoals de sociale klasse. Men kende maïsrituelen en ceremonieel
balspel.
De indianen op de prairies en de plains woonden in tipi, een kegelvormige
tent, die gemakkelijk in en uit elkaar te maken was. Oorlog was een
bepalende factor in het leven van deze indianen. Men geloofde in
bovennatuurlijke geheime krachten, die konden worden verkregen in
visioenen, die opgewekt werden door vasten en zelfkastijding. Religieuze
specialisten bezaten een of meer bijzonder machtige geesthelpers, waarmee
zij bijvoorbeeld zieken konden genezen. De Pawnee kenden mensenoffers
aan de Morgenster. In 1838 vond het laatste offer plaats.

Totems Gitskan

Kachina's
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In de wouden van de noordwestkust waren de indianen meer dan waar ook
gericht op rang, naam en voorrechten. Het gebruik van wapenpalen komt hier
dan ook zeer veel voor. Door de hoge luchtvochtigheid rotten deze palen
echter snel weg, de oudste zijn ca. 50 jaar. De Tlingits zijn beroemd om de
chilkat-dekens, met gestileerde motieven die betrekking hadden op de
voorrechten van de drager.
Voor de Hopi in het zuidwesten waren verbouwde gewassen, als maïs, heilig.
Zij gaven iedere pasgeborene een ‘maïsmoeder’, een perfecte maïskolf die
men zijn leven lang bewaard. De Hopi kennen veel vooroudergeesten,
kachina’s, die ook de spirituele essentie van alle dingen belichamen, van de
as tot de sterren. Men komt de kachina’s tegen van de winterzonnewende tot
het moment dat zij terugkeren naar de onderwereld in juli. Van april tot juli
wordt op de centrale plaza gedanst, door dansers met bijzondere maskers.
Het hoofd van het bovennatuurlijke wezen wordt belichaamd in het masker.

Kolonisatie van Noord-Amerika
Al kort na de ontdekking van Amerika door Columbus probeerde Engeland
Noord-Amerika te koloniseren. Alle pogingen in de 16de eeuw liepen echter
op niets uit. In 1565 vestigden de Fransen zich aan de kust van NoordFlorida. Korte tijd hierna stichtte Spanje de oudste permanente nederzetting
St. Augustine, Florida. De Spanjaarden brachten geen eigen kunstenaars
mee bij deze militaire operaties. Voor zover bekend is het oudst bewaarde
schilderij dat door een Europese kunstenaar is gemaakt in Noord-Amerika
een aquarel van Jacques Le Moyne, een cartograaf uit Dieppe die met een
expeditie van Franse Hugenoten naar Amerika was gekomen. Samen met de
meer accurate aquarellen van John White in Virginia werden de werken van
Jacques Le Moine de basis voor het beroemde werk van Theodor de Bry,
America, in 1591-95. Hij schetste de Spanjaarden bij uitstek als monsters van
gruwelen wat bijdroeg tot de vorming van de 'Zwarte Legende' van Spaanse
gruwelijkheden in de Nieuwe Wereld.

Taos, woningen in adobe

Taos, St. Franciscus van Assisi

In 1540-2 leidde de Spanjaard Francisco Vásquez de Coronado een
expeditie vanuit Mexico om op zoek te gaan naar de Zeven Gouden Steden
van Cibola. Het werd een fiasco, maar in 1598 stichtte de Spanjaard Juan de
Onate de eerste Spaanse nederzetting in Nieuw Mexico. Een aantal van zijn
manschappen werden tijdens een expeditie door inwoners van het
dramatisch gelegen Acoma gedood. Als represaille werden honderden
inwoners door de Spanjaarden gedood. Met het Spaanse bewind kwamen
ook katholieke missionarissen in het gebied. De Spaanse wet werd op de
Pueblo-indianen opgelegd door de 'conquistadores van de geest', de
Franciscanen, en bleek veel effectiever dan de militaire regel. Tussen 1629
en 1641 moesten de Acoma de San Estevan Del Rey Mission kerk bouwen.
Typisch voor Pueblos is de bouw in adobe. In 1680 brak de Pueblo Revolte
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uit, waarbij veel Spanjaarden werden gedood en het Spaanse bewind een
aantal jaren buiten werking was.
De constante reparatie van adobe en de plaatsing van extra steunberen in de
loop van de tijd zorgden voor zeer karakteristieke vormen van de
missiekerken na de onderdrukking van de Pueblo-revolte. De bekendste is de
missiekerk van St. Franciscus van Assisi in Ranchos de Taos uit ca. 1813.
De grootste missiekerk in New Mexico is de San Esteban in Acoma. De
altaren in de Pueblokerken zijn gemaakt door franciscanen en indianen, in
een provinciale stijl vol pathos en inheemse decoratievormen. Vanuit Spanje
waaide in de eerste helft van de 19de eeuw de cultus van de flagellanten
over, Penitentes, in de hoop de devotie levens te houden nadat de
franciscanen door de Mexicaanse regering verdreven waren.
In 1606 gaf koning Jacobus I van Engeland twee ondernemingen, de London
Company en de Plymouth Company, het recht om Noord-Amerika te
koloniseren. Het jaar daarop stichtten Engelse kolonisten de eerste
permanente kolonie, Jamestown in Virginia. Hongersnood leidde tot oorlog
met de Indianenconfederatie van de Powhatan. In 1622 werden de meeste
kolonisten vermoord.
In 1620 landde het schip de Mayflower met de Pilgrimfathers op de oostkust
van Amerika. Zij waren een groep Engelse puriteinen die op zoek waren naar
een woonplaats waar zij hun religie vrij konden uitoefenen en volgens hun
eigen wetten konden leven. De groepsleden hadden gebroken met de
Engelse staatskerk uit onvrede dat die de reformatie niet ver genoeg had
doorgezet. Hun 11-jarige verblijf in Leiden bood ook niet het gewenste milieu.
Toen zij in Noord-Amerika kwamen, hadden zij geen wettelijke basis om een
kolonie te stichten en ondertekenden nog vóór zij aan land gingen een
gezamenlijke verklaring, de Mayflower Compact, waarin zij overeenkwamen
om een gemeenschap met zelfbestuur te stichten. Zij stichtten
Massachusetts. Hun belangrijkste motief om alleen gelaten te worden om
hun geloof in vrede te belijden hadden zij gemeen met vele utopische
religieuze groepen die naar Amerika kwamen: de Quakers, Mennonieten,
Lutheranen, Amish, Shakers, etc. De Puriteinen waren ervan overtuigd dat in
Amerika het Koninkrijk van God in vervulling zou gaan. Zij stichtten in New
England tal van steden, en beschouwden zich de nieuwe eigenaar van een
niemandsland waar de autochtone indianenstammen geen voorkeursrecht
hadden. De indianen werden eerder massaal uitgeroeid dan bekeerd. De
Puriteinen waren de eersten die zichzelf Amerikanen noemden. De wilde
natuur die de Puriteinen in Amerika zagen was in hun ogen de vernieuwde
Bijbelse wildernis. Het zou enorme invloed hebben op de latere Amerikaanse
landschapsschilderkunst. Zij stichtten de eerste universiteit in Amerika,
Harvard, in 1636.

Pilgrimfathers gaan aan land
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In Hingham, Massachusetts, staat de enige bewaarde Puriteinse kerk, de
oudste houten kerk van de Verenigde Staten, 1681. De kerk heeft geen
decoratie, geen verwarming en kale banken.
De Puriteinen waren Engelsen en in al hun leefgewoonten bleven zij Engels.
Hun huizen werden gebouwd in Engelse traditie, cottages van hout in twee
verdiepingen.
In de jaren '80 van de 17de eeuw was New England welvarend geworden,
met een profijtelijke landbouw, een handelshaven in Boston en eerste
industriële ontwikkeling. Geleidelijk ontwikkelde zich in de welvarende lagen
van de Puriteinen ook een luxere levensstijl. Meubilair werd rijker,
schilderkunst ontwikkelde zich al was deze voornamelijk beperkt tot
portretschilderkunst. De bronnen voor deze portretschilderkunst lagen vooral
bij miniaturen uit de tijd van Elisabeth en portretten uit de Tudor-periode. Veel
portretten zijn naïef en formeel, zoals de Freake-Gibbs portretten. De enige
vorm van beeldhouwkunst die Puriteinen accepteerden, was de grafsteen.
Op grafstenen treft men vaak een ‘memento mori’ aan.

Mrs. Elizabeth Freake en baby Mary, ca. 1671-4. Anoniem

De Puriteinen kenden geen tolerantie in religieuze zaken. Zij waren van
mening dat zij met het grootste recht andere religies konden bestrijden, in de
naam van God. Toen de Quakers naar Amerika kwamen, werden zij door de
Puriteinen vervolgd. Quakers geloofden niet in een voorbestemde elite, zoals
de Puriteinen deden. In 1670 woonden niet meer dan zo'n 600 Quakers in
Amerika, maar rond het midden van de 18de eeuw waren het er 170.000, de
op twee na grootste religieuze groep in de koloniën. Het belangrijkste
territorium van de Quakers was Pennsylvania, gesticht door William Penn op
de kust van het oosten van Amerika. Hij was een pacifist en groot spiritueel
leider die een ideale samenleving wilde opbouwen waar Quakers en andere
protestantse gezindten in harmonie met elkaar leefden. De Quakers
verachtten de meeste vormen van kunst. Daarom is het geen verrassing dat
er geen 18de eeuwse schilderkunst van hen bestaat, op het werk van één
kunstenaar na: Edward Hicks.
Al werd door de Quakers monumentale architectuur vermeden, toch bespeurt
men rond het midden van de 18de eeuw in Philadelphia een geserreerde
Palladiaanse bouwstijl met elementen van Sir Christopher Wren's
architectuur. Goede voorbeelden zijn de Independence Hall uit 1731 en
Christ Church uit 1727-44. De modelboeken van James Gibbs en Colin
Campbell stonden model. De Londense St. Martin's-in-the-Fields van Gibbs
werd in Amerika vele malen gekopieerd, zoals de Michael Church in
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Charleston en St. Pauls Chapel in New York. Christ Church heeft het eerste
Palladiaanse raam in Amerika. In het interieur werd voor eerst gebruik
gemaakt van de klassieke orde, in dit geval Toscaans.
William Penn stelde de Delaware valley open voor gelijkgezinde
protestanten, niet noodzakelijk Quakers, die hun geloof in vrede wilden
praktiseren. Tussen 1683 en 1715 kwamen veel Duitse protestanten van
allerlei gezindten vanuit het Rijn-Moezelgebied naar Pennsylvania, de zog.
Pennsylvania Dutch. Een complete integratie met de Engelsen zou niet
plaatsvinden: de eerste immigranten beschouwden de latere als een
binnendringer. De Duitse protestanten introduceerden Duitse volkskunst.
De eerste Amish, genoemd naar de Zwitserse anabaptist Jacob Amman,
kwamen in 1737 in Pennsylvania. Zij geloofden in een volledige scheiding
van kerk en staat, in de Tweede Komst van Christus en het pacifistisch
communisme. Zij waren conservatief, kenden geen beelden, maar
ontwikkelden in Amerika een praktische kunstvorm: de quilt. Amish quilt's
bestaan uit abstracte composities van wol, zonder een voorop bepaald
patroon: de eerste vormen van abstracte kunst in Amerika.
In 1774 kwamen de eerste Shakers naar Amerika, zo genoemd vanwege hun
schokkerige religieuze dansen. Hun eerste gemeenschap was in Albany. Zij
namen niet deel aan het publieke leven, hun gemeenschappen voorzagen in
eigen behoeften. Zij kenden een strikt celibatair leven, uitbreiding van de
sekte kon alleen door bekering. Hun zuiverheid en puurheid in
meubelontwerp (voor Shakers gold: 'eenheid en eenvoud') zou in de 20e
eeuw van grote invloed worden in de modernistische rationaliteit.

Shakers

Na de moordpartij van de Powhatan-indianen op de Engelse inwoners van
Virginia kon de tabaksindustrie de kolonie enigszins redden. De echte
redding kwam echter met de komst van Sir William Berkeley als gouverneur
in 1642. Zijn utopisch ideaal was van Virginia een kolonie te maken met een
sociale orde, gebaseerd op de aristocratische ridderlijke idealen van het oude
Engeland. De nieuwe kolonisten begonnen arbeiders te importeren, eerst
arme Engelse 'schuldenaars' die hun schuld afkochten met een aantal jaren
werken op de tabaksplantages, daarna zwarte slaven uit Afrika. De Indianen
bleken niet voor slavenwerk inzetbaar. Rond het midden van de 17de eeuw
waren meer dan driekwart van de bevolking in Virginia blanke onderhorigen,
geleid door een kleine, maar machtige groep families, zoals de Byrds,
Carters, Lees, en Washingtons. Van onderwijs was geen sprake, tenzij voor
de eigen kinderen. Zo bleven de slaven op hun maatschappelijke plaats.
Het enige wat de machtige rijke groep artistiek aantrok, waren portretten.
Vaak zijn de achtergronden gebaseerd op Europese ideale landschappen,
parken en gebouwen. Vaak werden portretten in Engeland gemaakt. Een
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enkele Engelse immigrant als Charles Bridges had succes in Virginia als
schilder.
In de jaren '80 van de 17de eeuw werd in Virginia de hoofdstad van
Jamestown naar Williamsburg verplaatst. De nieuwe hoofdstad betekende
een nieuwe start. In de 17de eeuw waren er in de Amerikaanse kolonies
geen monumentale publieke gebouwen die het aanzien van het bestuur
representeerden. Wet en bestuur werden behandeld in privé-huizen. Met
Williamsburg veranderde dit. Er ontstond in deze nieuw te bouwen stad een
versimpelde vorm van Engelse barokstijl, zoals ontworpen door Christopher
Wren. Het zogenaamde Wren gebouw in Williamsburg was het tot dan toe
meest ambitieuze gebouw in Europees Amerika. Het Governors' Palace werd
de standaard voor huisarchitectuur.
De elite in het zuiden van Amerika baseerde de huisontwerpen op die van
Palladio. De dubbele tempelfaçade werd voor het eerst gebruikt in de gevel
van Drayton Hall, 1738, bij Charleston in South Carolina. Deze Palladio-mode
verspreidde zich ook naar Virginia. Mount Airy in Richmond is hiervan een
goed voorbeeld.
Ook in het noorden was een dergelijke overgang bespeurbaar; van de
simpele Puriteinse kerken en huizen naar een meer monumentale vorm die
eerst op Wren was gebaseerd en later op Engelse leerlingen van Palladio.
Isaac Royal House in Medford werd als Puriteins landhuis in 1732 verbouwd
tot en monumentaal pand in Georgian stijl.
Voor wat betreft het meubilair brak in de 18de eeuw ook een rijke tijd aan,
waarbij men zich liet leiden door de rijke vormentaal van Thomas
Chippendale.
In het begin van de 18de eeuw kon geen stad in Amerika zich een full-time
portretschilder permitteren. Daarom waren portretschilders toen manusjesvan-alles. Gustavus Hesselius was de eerste Europeaan in Amerika die
indianen portretteerde. John Smibert, een Schot van Edinburgh, was de
eerste professionele, academische geschoolde kunstenaar die naar Amerika
kwam. Zijn Bermuda Group (Dean Berkeley and His Entourage) werd het
prototype van Amerikaanse groepsportretten in de 18de eeuw.

John Smibert, Dean Berkeley and His Entourage, 1729

De invloed van Smibert op het werk van de in Amerika geboren schilder
Robert Feke is duidelijk herkenbaar. De invloed van Berkeley reikte zelfs tot
bij John Singleton Copley en Charles Peale.
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Tijd van Revolutie en Onafhankelijkheid
De Europeanen voerden vaak onderling strijd, vaak in samenwerking met
indianenstammen, om zó hun koloniale rijken te versterken of uit te breiden.
Tijdens de oorlog tussen Frankrijk en Engeland, de Zevenjarige Oorlog, die
van 1756 tot 1763 ook in de overzeese gebiedsdelen werd uitgevochten,
verloor Frankrijk bijna al zijn koloniën in Noord-Amerika. De Britse regering
wilde haar positie verstevigen door een permanent leger te stationeren, terwijl
de kolonisten de bemoeienis van het moederland wilden terugdringen. In de
periode 1763-1789 werden de Verenigde Staten als natie geboren. Onder de
kolonisten groeide een sterk Amerikaans zelfbewustzijn. Vanuit Europa zag
men de koloniën echter als een wingewest, dat mede moest bijdragen aan de
betaling van oorlogsschulden. Juist rond de belastingheffing vanuit Engeland
ontstond het conflict dat in 1776 leidde tot de onafhankelijkheid van de
Verenigde Staten. De kolonisten bestreden de belastingen die door Engeland
werden opgelegd. In 1774 kwam het Continental Congress, een
samenwerkingsverband van de 13 koloniën, voor het eerst bijeen en het
verklaarde ondermeer de Engelse belastingwetten onwettig. Een jaar later
begon bij Boston de strijd om onafhankelijkheid.

George Washington

In 1775 kwam het Continental Congress voor de tweede maal bijeen. Het
benoemde George Washington tot opperbevelhebber van de Amerikaanse
troepen. Op 4 juli 1776 werd de Declaration of Independence, opgesteld door
Benjamin Franklin, John Adams en Thomas Jefferson, door het Continental
Congress aanvaard. Nederland was het eerste land ter wereld dat de
Verenigde
Staten
erkende
als
onafhankelijke
natie.
De
Onafhankelijkheidsoorlog zou echter voortduren tot 1781. Op 18 oktober
1781 moest de Engelse generaal Lord Cornwallis zich te Yorktown
overgeven aan de Amerikaans-Franse troepen onder leiding van George
Washington. In 1783 werd de definitieve vrede in Parijs ondertekend, waarbij
Engeland de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten erkende. In 1787
werd een nieuwe grondwet ondertekend, in 1789 werd George Washington
de eerste president.
De Amerikaanse cultuur zou vóór, tijdens en na de Revolutie van 1776
heidense oudheid enten op Puriteinse vernieuwing. Zo ontstond de staatsstijl
van de Revolutie: het neoclassicisme. Kunst, design, architectuur en
literatuur moesten didactisch zijn, stoïcijns en patriottistisch. Er bestond dus
geen conflict tussen de waarden van het Amerikaanse neoclassicisme en die
van de Puriteinse traditie. Voor architecten en meubelontwerpers was het in
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het geheel geen probleem, maar wel voor de schilders. In de 18de eeuw stond
de bouwkunst in de VS in het teken van de zog. Georgian style, de Engelse
variant van het neoclassicisme. In Boston werd veel in deze stijl gebouwd. De
schilders moesten zichzelf trainen en onderrichten. Dat blijkt het best uit de
carrière van twee grote schilders: Benjamin West en John Singleton Copley.
Benjamin West had weinig opleiding genoten, en toen hij president van de
Royal Academy werd, kon hij nauwelijks spellen. Op jonge leeftijd leerde hij
de verhalen uit Livius, Plutarchus en Plinius die gebruikt konden worden voor
historieschilderkunst. Hij reisde naar Rome om de oude meesters te
bestuderen. Hij raakte bevriend met Winckelmann. Hij leerde Anton Raphael
Mengs kennen bij wie hij zich technisch sterk ontwikkelde. In 1763 ging hij
naar Londen en genoot de steun van Sir Joshua Reynolds. Het werk dat de
reputatie van West groot maakte was The Death of General Wolfe uit 1770,
en handelend over de slag bij Quebec in 1759 waar de Engelsen de Fransen
verslagen hadden. Het werk was controversieel, maar tegelijkertijd
invloedrijk: geen klassieke gewaden en attributen, maar 'moderne' eind 18de
eeuwse aankleding. De aanwezige figuren zijn fictief, van de generaal werd
een moderne held gemaakt.

Benjamin West, The Death of General Wolfe, 1770

West raakte bevriend met koning George III en werd zelfs president van de
Royal Academy. Hij keek terug naar zijn oorsprong als Quaker en schilderde
het befaamde Penn's Treaty with the Indians in 1771. In zijn atelier in Londen
onderrichtte hij drie generaties Amerikaanse schilders: Matthew Pratt, John
Singleton Copley, Charles Willson Peale, Ralph Earl, Gilberth Stuart en vele
anderen.
De belangrijkste leerling van West was Copley. In 1765 maakte hij zijn
beroemde Boy with Squirrel en liet het werk beoordelen in Londen. Benjamin
West was verrukt hierover en probeerde hem vaak over te halen naar Londen
te komen voor een goede opleiding. Hij verliet pas in1774 Amerika, en kwam
nooit terug. Intussen was hij in Amerika een gevierd portrettist geworden. Zijn
werk was de oorsprong van het empirisch realisme in de Amerikaanse kunst.
Zijn portretten waren een opsomming van empirisch accuraat geobserveerde
details en voorwerpen. Hij schilderde diverse personen die de Revolutie
voorbereidden. Het portret van de revolutionaire edelsmid Paul Revere is een
manifest van democratische Amerikaanse trots op het werk.
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Copley verliet Amerika omdat het politieke klimaat hem als sociale portrettist
in Boston bedreigde. Hij was als Tory-aanhanger een pacifist die niet
geloofde in een revolutie door geweld. De Tories werden bedreigd door de
Boston Tea Party van 1775.
In 1778 schilderde hij zijn beroemd geworden 'Watson and the Shark’, voor
de Londense koopman Watson. Het thema betreft het dramatische incident
dat hij op 14-jarige leeftijd meemaakte toen hij in de haven van Havanna door
een haai werd aangevallen. Opvallend is dat hij als eerste in de Amerikaanse
schilderkunst een zwarte en blanke naast elkaar afbeeldde op basis van
gelijkheid.

John Singleton Copley, Watson and the Shark

Sinds de Revolutie was Philadelphia het belangrijkste artistieke centrum,
dankzij de schilder Charles Willson Peale. Hij verbleef twee jaar in Londen
waar hij zijn eerste opdracht voor een groep plantagehouders in Virginia
uitvoerde: het portret van William Pitt als een klassieke Romein. Uiteindelijk
ging hij terug naar Amerika en vestigde zich in Philadelphia. Zijn beste klant
was John Cadwalader die maar liefst vijf portretten bij hem bestelde. Bij het
uitbreken van de Revolutie voegde hij zich bij de burgermilitie en werd zelfs
eerste-luitenant. Door de Revolutie floreerde de carrière van Peale, en werd
hij de eerste Amerikaanse historieschilder. Hij kende George Washington en
schilderde hem vele malen als de eerste Amerikaanse held. Hij schiep het
eerste Amerikaanse encyclopedische museum. Hij kocht de botten van een
prehistorisch dier, de eerste mastodont in Amerika gevonden. In 1806 wijdde
hij er een schilderij aan. Acht van zijn tien kinderen werden professionele
schilders. Zijn 'Staircase Group' werd beroemd met het levensgrote portret
van zijn zoon Raphaelle. Het was het eerste ultra-illusionistische werk die
zo'n belangrijke Amerikaanse traditie werd in de 19de eeuw. Raphaelle werd
de eerste professionele Amerikaanse schilder van stillevens. Rembrandt
Peale werd een befaamd portrettist.
Van ca. 1780 tot ca. 1830 kreeg de zog. Federale Stijl de voorkeur, een
typisch Amerikaanse stijl, met voorkeur neoklassieke elementen, heldere
interieurs en een geserreerd decoratief uiterlijk. William Thornton was een
bekende architect in deze stijl.
Thomas Jefferson, de derde president van de VS, was als geschoold
architect een pleitbezorger van het Palladianisme en bouwkunst uit de
oudheid. Hij had een hekel aan de bouwstijl in Williamsburg omdat die te
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Engels was. Het werk van Boullée en Ledoux in en rond Parijs trok hem zeer
aan. Hij werd echter het meest beïnvloed door het Romeinse Maison Carrée
in Nîmes. Het zou de basis vormen voor zijn ontwerp van State Capitol in
Richmond. Het werd het eerste publieke gebouw in vijftien honderd jaar in
tempelvorm en daarmee het prototype van de Amerikaanse Federal style.
Intussen werkte de Fransman Pierre Charles L'Enfant aan het ontwerp voor
de nieuwe hoofdstad Washington. Zijn plan was geheel gebaseerd op het
concept van de tuinaanleg van Versailles. De bouw begon in 1792, en werd
met onderbrekingen en wijzigingen voltooid in 1830. De bouw van het Witte
Huis in Washington begon in 1790. Het is gebaseerd op een paleis in Dublin
dat nu in gebruik is als Parlementsgebouw.
Jefferson werkte intussen aan zijn huis in Charlottesville, Virginia, Monticello.
Met als basis de Villa Rotonda van Palladio kreeg het het uiterlijk van een
Engelse Palladiaanse villa zoals Chiswick House in Londen. Zijn grootste
architectonische prestatie was de universiteit van Virginia in Chalottesville. Hij
hoopte dat hier de elite van de Virginian democratie werd geschoold,
seculier. Hij ontleende zijn plan aan Marly-le-Roy, een buitenverblijf van
Lodewijk XIV. Het gebouw werd gedomineerd door een centrale rotonde en
bezat vijf paviljoens aan elke zijde ervan. Alle paviljoens waren van rode
baksteen, maar verschillend versierd met een waaier aan klassieke vormen.
De rotonde is gebaseerd op het Pantheon, maar half zo groot. De architect
Benjamin Latrobe voltooide het complex.

Thomas Jefferson, Monticello

De eerste professionele architect in de strikte zin van het woord, die werkte
voor de nieuwe democratie was een Britse emigrant, Benjamin Henry
Latrobe. Zijn smaak was radicaal, Boullée en Ledoux bewonderde hij, maar
ook Carl Gottfried Langhans. Hij was in het bijzonder beïnvloed door Sir John
Soane. Zijn eerste beroemde werk was de Bank of Pennsylvania. Hij startte
de Greek Revival in de architectuur. Hij voegde de Oval Office aan het Witte
Huis in Washington toe. Ook nam hij de opdracht voor het Kapitool over van
William Thornton. Latrobe wilde de Griekse ordes op Amerikaanse wijze
uitvinden. Zijn opvolger als architect van het Kapitool was Charles Bulfinch.
Hij ontwierp het Massachusetts State House. Het werd geïnspireerd op
Somerset House in Londen. Hij werd meer door de nieuwe dan de oude
architectuur geleid. Het State House met zijn strenge kubische vormen was
jarenlang het grootste gebouw van de Verenigde Staten en stond model voor
veel meer State Houses in de V.S. Hij volgde Latrobe als architect van het
Kapitool in Washington op en werkte onder andere aan de koepel. Bulfinch
had Amerika de architectuurvormen gegeven die democratie uitdrukten.
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Het eerste Amerikaanse politieke beeld van enige kwaliteit was een
levensgroot neoklassiek beeld van Washington door Jean-Antoine Houdon.
Het was Thomas Jefferson die de opdracht gaf. In 1838 werd het Washington
Monument, een obelisk ter ere van George Washington, ontworpen door
Robert Mills.

Jean-Antoine Houdon, George Washington

Door de afwezigheid van Amerikaanse beeldhouwers vulden de schilders de
vraag op naar portretten van Washington en andere helden van de Revolutie.
Gilbert Stuart schilderde 114 portretten van Washington, waarvan 11 replica's
van drie originelen die hij leven schilderde. Het zog. Athenaeum portret is het
meest bekend en werd de canonische beeltenis van Washington. Het is de
bron voor het portret op het dollarbiljet. Stuart was in eerste instantie gericht
op het menselijk gezicht. Hij was enige tijd de hoofdassistent van Benjamin
West in Londen. Zijn carrière was een langdurig succes. Hij was de beste
Amerikaanse portrettist van de Federal style.

Gilbert Stuart, the Skater
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Thomas Sully werd de belangrijkste sociale portrettist van Philadelphia toen
het federale bestuur van die stad naar Washintgon verhuisde en Stuart mee
ging naar de nieuwe hoofdstad. Zijn schoonzoon John Neagle werkte ook in
Philadelphia. Tegen 1820 had Amerika volop portrettisten, maar nauwelijks
historieschilders. De hoofdkandidaat was John Trumbull. Vanaf 1785 maakte
hij 13 schilderijen met voorstellingen van de Amerikaanse Revolutie. Hij
maakte
acht
batailles.
Een
bekend
schilderij
is
de
'Onafhankelijkheidsverklaring, 4 juli, 1776'. Hij baseerde het schilderij op een
beschrijving en een ruwe schets van Thomas Jefferson. In 1817 kreeg hij de
opdracht voor grote scènes van de geschiedenis van de Revolutie.

Hudson River School en het Westen
In 1825 was de Republiek niet nieuw meer. Een schilder kon niet langer
leven van eindeloos portretten van de iconen van de Revolutie te maken.
Een nieuw symbool van Amerika in de beeldende kunst werd het landschap.
Daarna werd het Westen geleidelijk aan ontdekt. Eden lag 'voorbij de brede
Missouri' in Gods' westerse wildernis waar de natuur onbedorven was. Het is
dan ook geen wonder dat de natuur in de eerste helft van de 19de eeuw de
nationale mythe van Amerika werd. De Amerikanen zagen in hun wildernis
het echte prototype van de natuur, de plaats waar het ontwerp van god in
een maagdelijke vorm nog bestond. Landschapsschilders werden zo voor het
eerst in Amerika geëmancipeerde en gewaardeerde kunstenaars.
De in Engeland geboren Thomas Cole was de eerste grote kunstenaar die
deze culturele machine in beweging zette. De rijke federalistische families
vonden in Cole de kunstenaar die hun waarden deelde. Met Cole kwam het
verheven idee van het sublieme in Amerika. Niemand vóór hem had Amerika
eerder geschilderd. Claude Lorraine was zijn grote voorbeeld. Hoewel hij de
geestelijke vader werd van een aantal schilders van de 'wildernis', waren zijn
eigen onderwerpen nooit de onontdekte wildernis. Zijn onderwerpen waren
de pas geopende toeristische gebieden. Hij schilderde vooral de rivier de
Hudson en de Catskill Mountains.

Thomas Cole, The Oxbow

In 1829 ontmoette Cole John Constable en William Turner in Londen. Daarna
werkte hij bijna twee jaar in Italië. Terug in Amerika kon hij de Europese
lessen in de praktijk brengen. Het beste voorbeeld is zijn "Oxbow'. Het was
het perfecte beeld van Amerika als Arcadia, een spiritueel verleden in een
landschap zonder antieke monumenten en ruïnes.
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De arcadische landschappen van de Hudson rivier van Thomas Cole zijn
zeer conservatief, nostalgisch en soms allegorisch. Cole was zeer sceptisch
over vooruitgang van de Amerikaanse maatschappij. Hij was ook bezorgd
over het lot van de Amerikaanse maatschappij. In 1831-2 begon hij met een
serie allegorische schilderijen (Course of Empires) als reflectie op opkomst
en verval van beschavingen, en als een waarschuwing aan Amerika voor de
gevaren van democratie. President Andrew Jackson vreesde Cole. Hij
huiverde van de conservatieve Whigs. Hij representeerde de nachtmerries
van de rijken aan wie Cole zijn carrière had te danken.
De tweede grote kunstenaar die zich op de natuur van Amerika richtte was
geen landschapsschilder. De thematiek van John James Audubon waren
vogels. Hij gebruikte een empirisch realisme in zijn schilderkunst. Hij was
geraakt door het drama van de natuur, de onverschillige strijd om het
bestaan. Hij doodde altijd eerst de vogels en gebruikte ze dan als onderwerp.
Vaak waren het roofvogels.

John James Audubon, wilde kalkoen

Frederick Edwin Church had bij Cole gestudeerd en geloofde dat hij de
erfgenaam van hem was. In zijn 'Hooker and Company…' duikt voor het eerst
het thema op van het typisch 19de eeuwse geloof dat de kolonisatie naar het
westen van Amerika niet alleen een recht maar een heilige plicht was. Hij
werd sterk beïnvloed door Humboldt's 'Cosmos:Schets van een Physieke
Beschrijving van het Universum'. Op het einde van de jaren '40 was dit in het
Engels verschenen. Geïnspireerd door Humboldt ging Church in 1853 mee
met een expeditie naar Zuid-Amerika. Zijn succes van zijn serie 'The Andes
of Equador' naar aanleiding van deze reis werd echter snel overtroffen door
zijn werk 'Niagara' in 1857. Hij had het licht van Turner gecombineerd met het
detailfanatisme van de Pre-Raphaëlieten. Het werd een groot succes. Daarna
trok hij weer naar Zuid-Amerika, en verwerkte zij indrukken in het schilderij
'Heart of the Andes' in 1859. Het was het Koloniale Sublieme, suggererend
dat de Noord-Amerikaanse beschouwer het Zuid-Amerikaanse beeld bezat
als zijn achtertuin. En zo werd het ook geëxposeerd, degelijk geënsceneerd.
Tegen 1860 was Frederick Church de nationale kunstenaar geworden. In zijn
werk vermengde hij wetenschap met geloof. Wellicht is een drietal
schilderijen, waaronder 'Twilight in the Wilderness' ingegeven door de
Burgeroorlog. In 1876 ging Church met zijn gezin naar het Midden-Oosten Hij
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bracht kistenvol voorwerpen van deze reis mee terug. Dit alles bracht hij
onder in zijn huis in Olana, samen met objecten van precolumbiaanse
culturen en Romeinse en Griekse reliëfs. Het zou een voorbode worden van
de encyclopedische musea in Amerika.
Een ander aspect van de 19de eeuwse Amerikaanse schilderkunst was het
luminisme. Deze schilderwijze met een gepolijst realisme en atmosferische
effecten had haar oorsprong in provinciale marineschilderkunst in Boston.
Marineschilders als Robert Salmon is een goed voorbeeld van deze
schilderkunst. Fitz Hugh Lane was een leerling van hem, en overtrof hem. Hij
combineerde een bijzonder empirisch realisme met stemming. Zijn werken
drukken stilte uit met bijzondere nuances van licht en atmosfeer. Martin
Johson Heade wist als geen ander een sterk gevoel van gestopte tijd in zijn
werk te stoppen.

Frederick E. Church,Niagara

De zuiverste beelden van zee-meditatie werden geschilderd door John
Frederick Kensett in de jaren '60. Van de luministen was hij de best
geschoolde. Zijn god was Claude Lorraine. Echter ook de werken van bijv.
David Teniers of Meindert Hobbema raakten hem, maar vooral het werk van
John Constable. In zijn werken is geen spektakel, maar statische vorm en
stilte met de fijnste lichtnuances. Zijn werk oogt meer conceptueel dan
haptisch, mysterieus en bijna abstract.

George Caleb Bingham, Fur Traders Descending the Missouri, ca. 1845

De eerste belangrijke schilder uit de Midwest was George Caleb Bingham.
De beste werken uit zijn carrière zijn werken waarbij hij de manieren en
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sociale gedragingen van mensen op en aan de Missouri vastlegde. Zijn
bekendste werk is "Fur traders Descending the Missouri', een kolonist met
zijn half-Indiaanse zoon op een boot.
Er was een soort Amerikanen van wie het portretteren altijd een probleem
was geweest:de Indianen. In Amerika was de visie van de Verlichting over de
Indianen als Nobele Wilden altijd onstabiel: er dook altijd ook het andere
stereotype op van de gewelddadige, verraderlijke en bedrieglijke Indiaan.
Het klassieke beeld van de indiaan als Nobele Wilde werd gemaakt door
Charles Bird King in 1821. De portretten hebben de directheid en intelligentie
van portretbustes uit de Romeinse republiek.
George Catlin was de eerste schilder die naar het westen ging om de
Indianen te leren kennen. Hij maakte talloze schetsen van hun uiterlijk,
gewoonten en ceremonies. Vanaf 1837 begon hij zijn indianengalerij te tonen
in Boston, New York, Philadelphia en Washington. Er was nog niet veel
belangstelling voor zijn werk. Daarop vertrok hij naar Londen en Parijs, waar
wel interesse was, maar geen kopers.
Naast Cadler registreerde de Zwitserse schilder Karl Bodmer als meeste de
maatschappij van de Plains Indianen in de jaren '30. Hij was een veel beter
tekenaar dan Cadmer, en had bovendien de hulp van prins Maximiliaan zu
Wied, een Duitse natuurwetenschapper en leerling van von Humboldt.

Karl Bodmer, Scalp dans van de Minitarres

Het was de periode van de Indian Removal, een wet uit 1830, die voor tal van
indianenstammen als de Cherokees, Choctaws, Creeks, Seminoles en
andere desastreus uitpakte. Duizenden kwamen om, tienduizenden werden
verdreven van hun land ten oosten van de Mississippi, terwijl
honderdduizenden zwarte slaven het door hen verlaten gebied werden
binnengebracht voor de katoenteelt. Wat Cadler, Bodmer en Maximiliaan
over de indianen berichtten, is nu de som van wat wij over hen weten.
In de perceptie en de Amerikaanse schilderkunst in de jaren '30 en '40
veranderde de Nobele Wilde al snel in de Demonische Indiaan. De
Demonische Indiaan als symbool van alle indianen bereikte de officiële
visuele taal van het bestuur van de Verenigde Staten in 1827, toen de
Italiaanse beeldhouwer Enrico Causici een reliëf voor de rotunda van het
Kapitool in Washington moest maken. In een voorstelling waarbij Daniel
Boone in 1773 werd aangevallen door Indianen, toen hij een groep kolonisten
voorbij de grens met Kentucky leidde, is de aanvallende Indiaan afgebeeld
als een woeste wildeman.

© Posterheide Brabant, Helmond

21

Al eerder was het demonische karakter van de Indianen verschenen in het
werk van John Vanderlyn, Murder of Jane McCrea in 1804. Tal van schilders
volgden deze zienswijze, met name beschreven zij het bizarre lot van blanke
vrouwen en hun kinderen ontvoerd door de Indianen. Vooral de blanken die
niet werden gedood, maar half-indiaanse werden, dat was de grote vrees
voor Puriteinen. Een voorbeeld van een dergelijk schilderij is 'Osage Scalp
Dance' van John Mix Stanley.
Tegen 1840 geloofden de blanke Amerikanen dat de Indianen een
uitstervend ras waren. De liquidatie was zuiver een vervulling van de
natuurlijke orde. En zo ontstond een nieuw stereotiep: de verdoemde
Indiaan. De schilder Tompkins maakte het werk 'The Last of a Race', een
duidelijk voorbeeld van deze visie. Ook ziet men dit terug in het werk van de
beeldhouwer Thomas Crawford, met name in zijn beeldhouwwerk voor het
timpaan van het Kapitool in Washington.

Thomas Crawford, detail tympaan Capitol, Washington

De gevleugelde uitdrukking van de Amerikaanse expansiedrift vanaf het
midden van de 19de eeuw was 'Manifest Destiny'. Het werd gebruikt als een
argument voor de annexatie van Texas in 1846, de Mexicaans-Amerikaanse
oorlog van 1846 tot 1848, de bezetting van Oregon in 1846 en die van
Californië in 1848. De symbolische held van Manifest Destiny was al lang
dood, Daniel Boone. Hij was de man die bemiddelde tussen het wilde en de
beschaafde autoriteit, een totale Amerikaan, maar blank. Hij representeerde
het beste van twee werelden.
In de jaren vijftig was de belangrijkste metafoor voor de trek naar het westen
Bijbels. Het beeld van Boone als een Amerikaanse Mozes was wijdverbreid.
De meest spectaculaire verbeelding ervan was in 'Westward Ho!' van
Emanuel Leutze. De beste vertegenwoordiger van The Manifest Destiny was
echter Albert Bierstadt. Hij wilde grote panorama's van het unieke westen
maken. Zijn hoogtepunt van zijn carrière viel samen met de tijd dat westerse
zakenlui fortuinen verdienden met de aanleg van wegen, mijnbouw, e.d. De
vernielers van de natuurlijke wildernis wilden dezelfde wildernis in de staat
van Eden. Zij betaalden Bierstadt fortuinen voor zijn werk.
Thomas Moran werd de schilder van het sublieme, maar ook van het
exceptionele en het schilderachtige. Het thema van Yellowstone Canyon
werd zijn hoogtepunt, en ook zijn grootste werk.
Vanaf het midden van de 19de eeuw werd het westen bepaald door industrie,
treinen en luchtverontreiniging. De laatste Indianenopstand werd bloedig de
kop ingedrukt in 1890 bij Wounded Knee. De buffelkuddes op de Plains
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waren afgeslacht, de Indianen van de Plains waren hun voedselbasis kwijt.
Albert Bierstadt schilderde in 1889 'The Last of the Buffalo'. Het onderwerp
was echter toen al uit de mode. In de jaren zeventig was al duidelijk
geworden dat de sleutel tot Amerikaanse sociale realiteit niet de frontlinie met
de Indianen was, maar de stad met zijn problemen in snelle toename van
bevolking, industrialisatie en ongelijkheid. De massale immigratie werd in de
ogen van velen in Amerika een nieuwe bedreiging, vooral het risico van
onzuiverheid van ras.

Amerika in de tweede helft van de 19de eeuw
Tussen 1870 en 1910 werd bij kunstenaars en architecten de renaissance
een obsessie, maar ook hun model, doel en idee. Zij stelden hun dievenbaronnen gelijk met de Medici of de Sforze. Augustus Saint-Gaudens maakte
in 1903 het Sherman monument in New York. Sherman leidde de noordelijke
troepen tijdens de Burgeroorlog door Georgia. Hij bracht dood en verderf, zijn
troepen begingen de grootste wreedheden ooit gedaan door Amerikaanse
troepen op Amerikaanse bodem. Het ruiterbeeld heeft zijn voorbeelden in de
15de eeuw in Florence en Italië, Colleoni, Gattamelata. In 1897 maakte
Gaudens een ander monument met betrekking tot de Burgeroorlog: Robert
Shaw met zijn zwarte vrijwilligersoldaten die in 1863 uit Boston vertrokken en
in het zuiden allen werden afgeslacht. De zwarten zijn alle in menselijke
waardigheid afgebeeld, een uitzondering in deze tijd.

Augustus Saint-Gaudens, detail van Shaw memorial, 1897

Kunstenaars, architecten en decorateurs werkten samen als nooit tevoren,
analoog aan de grootste meesterwerken van de renaissance. Het
Rhinelander altaarstuk in de Hemelvaartskerk in New York, 1884-7, had een
muurschildering door John La Farge naar een werk van Raphael. Het
architectonisch frame werd door Stanford White gemaakt en de bronzen
engelen door Louis Saint-Gaudens.
De belangrijkste architecten en kunstenaars van de Amerikaanse
Renaissance werkten allen tezamen aan de expositiegebouwen en
monumenten van de World's Columbian Exposition in Chicago. De aanleg
van het expositieterrein als een georganiseerde ruimte met didactische
paleizen en monumenten maakte de White City tot voorbeeld voor de City
Beautiful, de Beaux Art stijl.
De periode van ca. 1870 tot 1900 bracht het diepste rassenconflict in
Amerika. De overwinning van het noorden had Amerika weliswaar een
gemaakt, maar niet in sociaal opzicht. Jarenlang zou er sociale onrust
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heersen, de nieuwe financiële baronnen maakten de Republikeinse partij tot
instrument van big business. Meer en meer macht kwam in handen van
minder personen. Het werd de tijd van Rockefeller, Vanderbilt, Frick,
Carnegie en J. Pierpont Morgan. Met deze mensen verloren de Amerikanen
alle sporen van hun puriteins verleden met betrekking tot het tonen van
weelde. Sommige geldbaronnen waren behept met protestantse ethiek en
gedroegen zich als filantroop of stichtten bibliotheken, universiteiten, musea,
e.d.
Matthew Arnold stelde in zijn Culture and Anarchy dat er tot dan toe te veel
puriteinse traditie was geweest: Mozes moest meer maar de achtergrond,
Pericles op de voorgrond. Hellenisme werd het steekwoord van de
gecultiveerden die de Amerikaanse rijken adviseerden. Het moest een
geïdealiseerd eclecticisme worden van alles wat gezegd en gedacht is in de
wereld. Religieuze kunst was niet bepalend, kunst kon zelfs nu zélf religie
worden. In deze tijd ging het museum de kerk vervangen als typische focus
van grote Amerikaanse steden. Hieruit ontstond de Aesthetic Movement in
Amerika, het museumtijdperk en de academische kunst van het einde van de
19de eeuw. Grote werken hadden grote voorbeelden nodig. Bepaalde
vormen waren alle perfect, maar de kunstenaar en architect had de plicht om
het aan te passen aan Amerikaanse condities. Reeds in 1843 had Hiram
Powers, leider van de een groep van zog. Amerikaanse Florentijnen in Italië,
al zo'n statement gemaakt: 'de Griekse Slavin', naar een voorbeeld van de
Venus Medici. Met kettingen om de armen was dit beeld het eerste morele
naakt. Deze notie van het Heilig Naakt werd een Amerikaanse traditie

Hiram Powers, de Griekse slavin, 1843

De National Academy of Design was de meest machtige smaakmaker van de
Amerikaanse Renaissance. Het was gesticht door Thomas Cole, Ithiel Town
en Samule Morse in 1826 als reactie op de American Academy of the Fine
Arts. Samuel F.B. Morse maakte tijdens een tweejarig verblijf in Parijs in
1831-3 zijn 'Gallery of the Louvre'. Dit werk brengt de idee van de
Kunstkammer uit de 17de eeuw in herinnering, maar het grote verschil is dat
het niet bedoeld was om de eigenaar lof toe te zwaaien maar als educatie
voor de middenklasse. Het werk sloeg niet aan. Pas in de jaren negentig zou
de National Academy of Design de rol gaan vervullen die Morse voor zichzelf
had zien weggelegd. De Academy werd door kunstenaars geleid, en
kunstenaars zouden bepalen wat goed voor Amerika was. De standaarden
kwamen van Europa, maar in het belang van een hoger Amerikanisme. De
abstracte autoriteit van God was inmiddels de culturele autoriteit van een
ideaal aan het worden.
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De belangrijkste vertegenwoordiger van de renaissance was Kenyon Cox. Hij
ging studeren in Parijs. Hij maakte muurschilderingen voor de
Wereldtentoonstelling van 1893.
Het introduceren van het naakt in de Amerikaanse kunst -als een symbool
van het ideale- werd geen succes. Daarom werd de kledingkast met chitons,
toga's en andere artikelen uit de Griekse en Romeinse oudheid gehaald.
Abbott Thayer maakte talloze schilderijen met portretten van Amerikaanse
onschuld, met zijn dochter als model, maar wel met kleding uit de oudheid.
Ook middeleeuwse kleding werd gebruikt. Het Puritanisme liet niet toe dat het
lichaam de expressie van het ideale was. Maar rond 1900 kwam de reactie:
de Gibson girl, gezond, onschuldig, met eigen seksuele aantrekkingskracht,
maar ook eigenzinnig.
McKim. Mead & White werd een succesvol architectenbureau in de Beaux
Arts stijl. Beroemd werd het Pennsylvania Station met een wachtruimte die
gebaseerd was op de thermen van Caracalla. Hun meeste gebouwen waren
plechtstatig en duur. Een bijzonder voorbeeld is Boston Public Library, 188798, een palazzo-achtig gebouw gebaseerd op de Bibliothèque Ste Geneviève
in Parijs. Het plechtige exterieur oogt echter meer Italiaans, evenals het rijk
uitgevoerde interieur. Het was meer dan een bibliotheek, een exemplarisch
theater van de beschaving. McKim, Mead en White ontwierpen ook de
prachtige renaissance bibliotheek van J.P. Morgan in New York. Hij werd de
eerste grote verzamelaar in Amerika, maar het toonbeeld van verzamelaars
was Isabella Stewart Gardner. Zij identificeerde zich met Isabella d'Este. Zij
bewonderde haar omdat zij intellectueel respect afdwong bij de mannen.
De extravagantie van Beaux Arts werd Rhode Island, waar de zeer rijken hun
geld verspilden aan de meest prijzige huizen en inrichtingen. De belangrijkste
architect werd Richard Morris Hunt, die ook de ontwerper van Metropolitan
Museum of Art in New York was. Hij bouwde vier 'cottages' die de standaard
voor de rest bepaalden: Ochre House voor Ogden Goelet, Marble House
voor William en Alva Vanderbilt, Belcourt Castle voor Oliver Belmont en The
Breakers voor Cornelius Vanderbilt II. Marble House en The Breakers waren
het meest extravagant.

Richard Morris Hunt, grote hal in The Breakers

James Abbott McNeill Whistler werd de eerste Amerikaanse schilder sinds
Benjamin West die in Europa beroemd en invloedrijk werd. Als een jongeman
werkte hij bij Gustav Courbet. Hij werd gerespecteerd door Manet en Degas.
Hij was geobsedeerd door Japanse kunst. Toen hij in 1871 zijn moeder
portretteerde onder de titel 'Arrangement in Grey and Black, No1', werd het
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gezien als een provocatie. Zijn 'White Girl' uit 1862 was de eerste uitval naar
de vertellende kunst in Frankrijk en Engeland. Zijn beste vertalingen van de
Japanse kunst waren zijn 'Nocturnes', Zijn grootste decoratieve prestatie
werd de 'Peacock Room', tegenwoordig in de Freer Gallery in Washington.
Nadat hij in een rechtszaak verwikkeld raakte met John Ruskin bleef hij in
Engeland.

James A.M. Whistler, Arrangement in Grey and Black, No 1

De afkeer van het tonen van materialisme zorgde voor een populariteit voor
het boeddhisme in Amerika. Voor velen was het een opluchting van de
conflicten en tegenstrijdigheden van hun eigen puriteinse erfenis.
In de jaren tachtig van de 19de eeuw werd kunst als een therapie gezien
tegen de stress van het Amerikaanse moderne. Die kunst kon Japonisme
zijn, maar ook Chinees of renaissance of middeleeuws. Zo ontstond er een
revival van gebrandschilderd glas- verafschuwd in de puriteinse traditie- maar
beroemd geworden door Louis Comfort Tiffany en John La Farge. Het werk
van Tiffany werd de definitie van de idealen van luxe en verfijning voor rijke
Amerikanen in de jaren negentig.
John Singer Sargent kreeg zijn opleiding in het atelier van Charles Auguste
Emile Durand in Parijs. Hij leerde er direct met het penseel de tekening en
uiteindelijke uitvoering van het schilderij op het doek aan te brengen. Dit gaf
zijn werk zijn spontaniteit en directheid. Velasquez was zijn grote voorbeeld.
Zijn werk bestudeerde hij in Spanje in 1879. Hij was een schilder van l'art
pour l'art, zonder moraliteit. Zijn werk 'El Jaleo' uit 1880 is een voorbeeld van
Dionysische extase. Met het werk 'Madame X' uit 1884 vestigde hij zijn naam.
Het betrof het portret van de echtgenote van een zuidelijke plantagehouder,
Madame Virginie Gautreau, die de sociale ladder had bestegen als
echtgenote van een bankier in Parijs. Zij was niet discreet over haar affaires.
Het portret choqueerde vooral door de overmatige esthetisering van deze
vrouw. Hij vertrok naar Engeland en werd dé portrettist van de sociale
bovenklasse. In zijn portret van lady Agnew of Lochnow betoonde hij zich
een goede moderne Van Dyck. Sommige van zijn werken staan op de rand
van het impressionisme. Hij kende Monet goed en bezocht hem diverse
malen in Giverny.
Mary Cassatt was de enige Amerikaanse kunstenaar die het impressionisme
direct van de bron leerde kennen. Zij was niet alleen de beste Amerikaanse
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impressionist, maar ook de meest bijzondere schilderes van de 19de eeuw.
Zij leefde bijna haar hele leven in Parijs, maar afkomstig uit Philadelphia.
Haar werk maakte vooral indruk in Amerika. In 1877 ontmoette zij Degas die
haar vriend en mentor werd. Zij had de behoefte voor een zekere directheid
in de reflectie van het leven en werd beïnvloed door het werk van Degas en
Japanse prenten. Haar onderwerpen werden bepaald door familiaire
intimiteit, zoals moeder met kinderen of sociale ontmoetingen bij de thee.
Zeer bijzonder zijn haar prenten, beïnvloed door asymmetrische ontwerpen
en ritmische vormen van Japanse prenten, zoals The Letter' uit 1891. 'The
Bath' uit 1891-2 en 'The Boating Party' uit 1893-4 werden haar bekendste
werken.

Mary Cassatt, The Letter, 1891

De Franse galeriehouder Durand-Ruel maakte het impressionisme vooral
populair in Amerika, meer dan in Frankrijk. Veel werken werden door
Amerikanen aangekocht, tot in de jaren '50. Een bekende Amerikaanse
impressionist was William Merritt Chase. Hij werd een van de meest
populaire portrettisten van New York, en bewonderde het werk van Whistler.
Andere Amerikaanse impressionisten in de jaren '90 waren Julian Alden Weir
en Childe Hassam. Maurice Prendergast was beïnvloed door Whistler en had
affiniteit met het impressionisme.
De cultuur van Amerika werd na 1860 gedomineerd door de Burgeroorlog en
de machine. De Burgeroorlog was de eerste oorlog waar technologie een
grote rol in speelde: spoorwegen, repeterende geweren. De oorlog leek op
een machine, het was ook het eerste Amerikaanse conflict dat werd
vastgelegd door middel van fotografie. De Amerikaanse cultuur werd
gedreven door techniek. De belangrijkste uitdrukkingsvorm van de techniek
was het ijzeren frame, dat fundamenteel werd voor de wolkenkrabber die
Chicago en New York hun fundamentele vormgaf op het einde van de 19de
eeuw. Het traditionele houten balloon frame werd overgebracht op gietijzeren
zuilen en verbindingen. De technologie kwam uit Europa, bijv. Crystal Palace
in Londen, maar werd basic voor de ontwerpen van gebouwen in meer
verdiepingen. In New York werd het voor het eerst toegepast in SoHo. De
producenten van ijzer aan de Hudson waren daar als eerste overgegaan van
een oorlogsindustrie naar een utilitaire industrie. Een groot voordeel van
gietijzer was dat alle soorten van ornamenten konden worden uitgevoerd. Het
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eerste gebouw in New York in ijzerconstructie was het Harper & Brothers
Building uit 1854. Danile Badger populariseerde het meest de gebouwen met
geprefabriceerde ijzeren gevels. Gebouwen werden hoger, de zélf remmende
lift werd in 1851 uitgevonden. De grootste technologische prestatie werd in
1883 geopend, de Brooklyn Bridge in New York, ontworpen door John
Roebling, de Eiffeltoren van Amerika.
Na de twee desastreuze branden in Chicago in de jaren zeventig werden de
nieuwe gebouwen in het centrum van de stad door de speculatieve uitbuiting
van de schaarse percelen gelijkmatig in de hoogte en in grote blokken
opgetrokken. Met de toenemende hoogte namen ook de voordelen van het
bouwen met ijzer toe. De voorwaarden voor het bouwen van flatgebouwen
werden geschapen: de uitvinding van het brandveilige staalskelet, de
techniek voor fundamenten met voldoende draagvermogen, en de
veiligheidslift die het eerst in 1857 was gepresenteerd.

Louis Sullivan, Carson Pirie Scott
Building, Chicago, 1903

Daniel Burnham, Flatiron Building,
New York. 1903

Tot één van de eerste nieuwe oplossingen van de ‘wolkenkrabber’ hoort het
Leiter Building uit 1879, ontworpen door William LeBaron Jenney. Andere
architecten die tot de Chicago-School behoorden, waren o.a. John Holabird,
Martin Roche, Henry Hobson Richardson, Dankmar Adler en Louis Sullivan.
Richardson en Sullivan zochten uitdrukkelijk naar een kunstzinnige
vormgeving voor de commerciële bouwprogramma’s. Richardson
accentueerde zijn gladde, machtige gevels met grote raamopeningen en
rondbogen. Sullivan ging van een fundamenteler opvatting uit. Hij verdeelde
het gebouw naar drie functies: de begane grond voor winkels en voor
ontsluiting van etalages daarboven. Daarboven een willekeurig aantal
identieke etages met kantooreenheden. De bovenste etage werd als
afsluitende lijst geaccentueerd. Daarmee kreeg Sullivan’s ideale flatgebouwtype het karakter van een klassieke zuil: basis, schacht en kapiteel. Veel
aandacht schonk hij aan de geveldecoratie, bestaande uit rijke, aan de artnouveau verwante ornamenten in terracotta. Beroemd zijn zijn Guaranty
Building in Buffalo en Carson, Pirie-Scott Store in Chicago. Sullivan zou grote
invloed hebben op zijn leerling Frank Lloyd Wright.
Met grote snelheid ontstonden steeds hogere flatgebouwen, waarbij Chicago
en New York elkaar afwisselend overtroefden. Omdat de straten beneden
daardoor donkerder werden, werd in 1898 voorgesteld om de hogere delen
van de torenflats tot een kwart van het grondoppervlak te beperken. In 1916
werd dit schema in de bouwverordeningen van New York opgenomen.
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Thomas Eakins schilderde met een empirisch oog. Voor hem was waarheid
een criterium voor excellentie in de schilderkunst. Hij was niet geïnteresseerd
in impressionisme, maar de machine. Hij maakte als een academist veel
tekeningen van klassieke naakten, maar was geen academische schilder. Hij
was geobsedeerd door moderne atleten, roeiers op de rivier de Schuylkill in
Philadelphia. Hij roeide en zeilde zélf. Zijn eerste grote schilderij met roeiers,
'The Champion Single Sculls' uit 1871, is zorgvuldig ontworpen op basis van
diverse studies op basis van perspectief, reflectie van licht en landschap.
Als een realist identificeerde Eakins zich met natuurwetenschappers en
geleerden, die ook de natuur en de wereld in objectieve termen wilden
beschrijven. Typerend zijn diens portretten van geleerden uit Philadelphia,
zoals Henry A. Rowland en 'The Gross Clinic'.
Eakins was gefascineerd door de feitelijke kant van fotografie. Het kon als
hulpmiddel de academische kunst verbeteren. Hij kende de experimenten
van Eadwaerd Muybridge om door middel van fotografie beweging vast te
leggen. Hij maakte foto's van zijn naakte studenten in de openlucht. Deze
foto's suggereerden arcadische scènes. Zijn schilderij 'Swimming' uit 1885 is
een klassiek schilderij. Het roept klassieke beelden op, maar het is ook
gebaseerd op foto's van Eakins' studenten, waardoor het een homo-erotisch
beeld oproept.

Thomas Eakins, Swimming, 1885

Eakins' invloed op zijn studenten blijkt uit 'The Ironworkers' Noontime' uit
1880 van Thomas Anshutz.
Als reactie op de mannelijke cultuur van industrie en zakenwereld kwam een
reactie van het vrouwelijke. Deze vervrouwelijking van de Amerikaanse
cultuur riep weer een reactie op, waarvan het Vrijheidsbeeld ongetwijfeld het
symbool is, die van hypermasculine fictie. Het had ook gevolgen voor de
schilderkunst. Daarvan getuigt de snelle populariteit van Winslow Homer,
afkomstig uit Boston. Zijn voorstellingen van de Burgeroorlog voor Harpers'
Magazine lanceerden zijn carrière als schilder. Deze schilderijen zijn
genrestukken zonder retoriek, de meest getrouwe visuele registratie van de
oorlog naast de fotografie. Homer vertelde het beste over de Burgeroorlog in
zijn "The Veteran in a New Field' uit 1865.
Na de Burgeroorlog schilderde Homer totaal andere onderwerpen, alsof het
trauma maar beter vergeten werd. Hij schilderde Amerikaanse kinderen als
een apart thema, als grootschalige idealisering van de jeugd in de jaren '70,
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voornamelijk als reactie op de oorlog. Zij werden verbeeld als het potentieel
van Amerika, de nieuwe generatie na de Burgeroorlog.
Befaamd zijn de schilderijen van Homer waar hij figuren sculpturaal en
monumentaal weergaf. Zijn latere werken geven thema's weer van mannen
en/of vrouwen tegen de zee. Het hoogtepunt daarvan is "Life Line" uit 1884,
met als onderwerp een man die een vrouw redt van een schipbreuk. De
natuur is niet het meest dramatisch, maar de twee personen die in elkaar
gestrengeld zijn en aan een kabel hangen.
De zee was zijn grote onderwerp. Na William Turner had niemand die zo
dramatisch geschilderd als Homer. Hij wist de kracht van het water weer te
geven, maar ook de schoonheid ervan, de golven en stromen. Veel
zeeschappen schilderde hij bij Prout's Neck in Maine. Een hoogtepunt
hiervan is "The Gulf Stream' uit 1899. Winslow Homer was een meester in
aquarelschilderingen.

Winslow Homer, The Gulf Stream, 1899

William Michael Harnett en John Frederick Peto specialiseerden zich in
stilleven-schilderkunst. Harnett was de Amerikaanse Zeuxis die in staat was
de illusie van de werkelijkheid verbluffend weer te geven. Hij schilderde
moderne 'bedriegertjes'.
Jacob Riis schilderde de ellende van de immigranten in New York. Hij was
een sterke voorvechter van sociale hervorming.
Robert Henri had twee charismatische kwaliteiten, een echte interesse in de
jeugd en kunst als spreektaal. Volgens hem ontleende zijn werk vitaliteit en
overleveringskracht aan het gewone onderwerp. Volgens hem moet de
schilder contact hebben met de harde feiten van de maatschappij, vooral die
van de stad en nog meer van New York.
John Sloane begon als illustrator en cartoonist. Illustraties verbonden hem
met het Amerikaanse leven. Hij schilderde de mens in het totale stadsleven
zonder hem tot een stereotiep van klasse ellende te maken. Het
temperament van George Luke was grover. Zijn 'The Wrestlers' uit 1905 is
een van zijn levendigste werken van de machismo cultuur, de fundamentele
strijd aan de bodem van de maatschappij. George Bellow portretteerde het
vulgaire, het gevecht om te overleven, een niet dreigende visie op de
ongeorganiseerde armen. Hij portretteerde het leven van de armen als
onschuldig en zelfs arcadisch. Zijn bekendste schilderijen zijn die van
boxwedstrijden, de wereld van de vuisten, het leven bepaald door strijd.
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Twintigste eeuw
Tussen 1910 en 1930 werd Amerika de machtigste staat ter wereld, New
York werd de meest machtigste stad. New York werd de hoofdstad van het
artistiek modernisme.
De stomme film veranderde dramatisch de
Amerikaanse kijk op de wereld.
Moderne beeldhouw- en schilderkunst kwamen in New York veel later dan in
Frankrijk of Duitsland, in eerste instantie aarzelend, maar het werd een
culturele instelling. Tot de eerste Amerikaanse avant-garde behoorde Alfred
H. Maurer die schilderde in een krachtig fauvistisch idioom. Hij werd in 1904
in Parijs geïntroduceerd in de salon van Gertrude en Leo Stein, waar hij
Matisse ontmoette. Max Weber, een Joodse immigrant in New York, leerde in
Parijs Matisse, Douanier Rousseau, maar ook Picasso en Apollinaire kennen.
Zijn stijl lijkt veel op de proto-kubistische fase van Picasso. De enige
beeldhouwer in Parijs die invloed uitoefende op Amerika was Elie Nadelman.
Hij verhuisde naar Amerika. Zijn beste werk maakte hij in Amerika,
geïnspireerd op volkskunst.

Elie Nadelman, Woman at the piano, ca. 1917

Arthur Dove was de eerste Amerikaanse kunstenaar die een abstract
schilderij maakte, misschien zelfs eerder dan Kandinsky. Hij wilde de
essentie bereiken van het spirituele in de natuur. Hij was ook geïnteresseerd
in de mogelijkheid geluiden in kleuren en vormen te vertalen. Deze
syntesthesia werd ook beoefend door twee andere Amerikaanse kunstenaars
in Parijs, Morgan Russell en Stanton MacDonald-Wright. Zij noemden hun
werk synchromisme en maakten gebruik van o.a. de kleurtheorieën van
Chevreuil.
Alfred Stieglitz, beroemd om zijn foto's, was de belangrijkste Amerikaanse
promotor van moderniteit. Hij rebelleerde tegen de idee dat fotografie
inferieur was aan schilderkunst. In 1902 begon hij met Edward Steichen de
'Photo Secession' groep. Hun 291 Gallery werd de expositieruimte voor
internationale kunstenaars als Matisse, Gino Severini en Brancusi. Ook
Amerikaanse kunstenaars als Alfred Maurer of Arthur Dove exposeerden
hier.
De Armory Show werd in 1913 georganiseerd door Arthur B. Davies, Walther
Kuhn en Walter Pach in New York, en was geïnspireerd op de Sonderbund
tentoonstelling in 1912 in Keulen. Het betekende een omwenteling en het
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begin van de moderne kunst in de Verenigde Staten. De tentoonstelling werd
door het publiek negatief ontvangen, vooral werk van Matisse en Marcel
Duchamp ('Naakt wandelend van de trap') werden mikpunt van kritiek. Er
waren zo'n 1300 werken te zien, waarvan een derde Amerikaans en de rest
Europees. Voor de Amerikaanse kunstenaars was de tentoonstelling echter
meer een ramp dan een triomf. Zij werden overruled door de School van
Parijs, en werden beschouwd als meer provinciaal dan ooit. De enige
Amerikaanse kunstenaar die echt gepromoot werd als modern, was Albert
Pinkham Ryder, van wie de reputatie berust op slechts 12 schilderijen van
geconcentreerde beelden van boten. Zijn grootste invloed was op Marsden
Hartley, de eerste grote van de Amerikaanse modernisten. Hij werd sterk
beïnvloed door Kandinsky. In Berlijn vond hij als homoseksueel zijn 'thuis'.
Zijn ietwat dromerige en mystiek stijl veranderde in 1914 bij het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog. Zijn werken werden solider, gevoed door het
kubisme.

Masden Hartley, portret van een Duitse
officier, 1914

Joseph Stella, The Bridge, 1922

John Marin werd in zijn aquarellen beïnvloed door de werken van Robert
Delaunay. Daarnaast trokken Chinese landschappen hem sterk aan. In 1910
schilderde hij de Brooklyn Bridge als een gotisch schip dat bungelde in de
lucht. Bij hem regeerde intuïtie over een geprogrammeerde structuur. Hij was
ook beïnvloed door het Italiaanse futurisme. Het werkelijke antwoord op het
futurisme kwam echter van een Italiaanse immigrant: Joseph Stella. Hij
reisde naar Parijs en raakte bevriend met de futurist Gino Severini. In het
futurisme lag een taal die kon worden toegepast op de Amerikaanse ervaring,
de dynamiek en vooruitgang van New York. Zijn 'Battle of Lights' uit 1913-4 is
een wereld van dynamische arabesken. In 1920 schilderde hij zijn befaamde
'The Bridge', de Brooklyn Bridge als symbool van het nieuwe Amerika.
Ook Georgia O'Keeffe was in haar werkperiode in New York geobsedeerd
door het dynamische van het moderne. Haar werk is echter precisionistisch,
een kenmerk van het werk van Charles Demuth en Charles Sheeler.
Het werk 'The figure 5 in Gold, 1928' is het beroemdste werk van Demuth,
een prelude op de Pop art. Het is een toonbeeld van precisionisme. Deze
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term werd gebruikt door de schilder-fotograaf Charles Sheeler voor zijn eigen
werk. Het duidde op de stijl en de inhoud. In feite was het onderwerp de stijl:
precies, hard, groot, industrieel en met tal van verwijzingen naar de
fotografie. De machine werd in de jaren '20 in Amerika omarmd als het model
van het werkzame leven. Het kwam voort uit de euforie over de productielijn
voor massa autoproductie bij Ford. Ford geloofde dat hij iets nieuws had
uitgevonden, een soort van nieuwe religie gebaseerd op industrie. In 1927
huurde Ford Motor Company Charles Sheeler voor 6 weken om foto's te
maken in de fabrieken. Hij fotografeerde de machines als cultusobjecten, niet
werkend en objectief. In zijn schilderij "American Landscape' uit 1930 is geen
landschap te bekennen, enkel fabrieksgebouwen en het water van een dood
kanaal.

Georgia O'Keeffe, Blue and Green Music, 1921

Vele kunstenaars trokken naar New Mexico, op zoek naar het mystieke en
primitieve. Het was echter Georgia O'Keeffe die de icoon van het primitivisme
van het Zuidwesten werd. Zij huwde met Stieglitz, maar was een toonbeeld
van onafhankelijkheid. Het lijkt dat zijn instinctief in verbinding stond met de
vibraties van de kosmos. Haar werken waren duidelijk de producten van een
vrouwelijke gevoeligheid. In haar bloemen uit de jaren '20 bespeurt men
erotiek. Voor Stieglitz was het de adem van het bestaan.
In 1893, toen Frank Lloyd Wright het bureau van de befaamde architect
Sullivan verliet, vond in Chicago de Çolumbian World Exposition’ plaats. Die
tentoonstelling betekende met zijn orgieën van wit pleisterwerk de doodsteek
voor het functionalisme dat in het verborgene van de utiliteitsarchitectuur
ontkiemde. Zij luidde de triomftocht in van de academische architectuur in
Amerika. Waarschijnlijk heeft vooral het Japanse paviljoen op genoemde
tentoonstelling de aandacht van Wright gevraagd.
Al vóór de eeuwwisseling formuleerde Wright in een aantal artikelen de
belangrijkste principes die hij in al zijn werk zou aanhouden. Volgens deze
uitgangspunten moest alles worden vermeden ‘wat geen werkelijk nut of doel
had’. De zichtbare elementen moesten echter elk een eigen karakter krijgen
en desondanks steeds op het geheel betrekking hebben. Individualiteit was
één van zijn favoriete termen: “Er zijn zoveel verschillende huizen als er
mensen
zijn.”. Wrights’
wantrouwen
tegenover
de
industriële
standaardisering berustte vooral op diens persoonlijke ervaringen met de
verkrijgbare bouwmaterialen. In de handel waren geen uni-stoffen voor
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vitrage, geen effen vloerbedekking etc. te krijgen. Dat maakte een grote
hoeveelheid detailtekeningen nodig die volgens de vastgestelde
architectenhonorering niet vergoed werden, omdat die geheel en al op de
rationele inzet van verkrijgbare geprefabriceerde materialen was afgestemd.
Al in 1889 had Wright zich met een eigen kantoor gevestigd in Oak Park, een
buitenwijk van Chicago.

Frank Lloyd Wright, Robie House. Chicago, 1906-09

De prairievlakten van het Amerikaanse Middenwesten gaven de naam aan
zijn vroege ontwerpen. De aanblik van deze huizen wordt bepaald door het
respect voor de stille uitgestrektheid van het landschap en negeert de
feitelijke concentratie van de bebouwing van de voorsteden. Dit komt tot
uitdrukking in de geringe glooiing en het vooruitsteken van de daken, de lage
dakgoot, de brede schoorstenen en de uitgebreide tuinmuren. Ondanks de
uitgesproken horizontale belijning hebben de huizen meer dan één
woonlaag. Elke deftige grootsheid van een herenhuis ontbreekt. De
ingangen zijn vaak verstopt, nauw en vol hoekjes. Daarmee gaf Wright vorm
aan zijn idee dat het huis een ‘onderdak‘ moest zijn. Zo vond hij kleur ook
minder belangrijk. Veel aandacht besteedde hij aan de ramen die hij vaak in
lange rijen rangschikte. Het ontwerp van de plattegrond groepeerde de
ruimten vaak in een kruisvorm met verplaatste assen rond een centrale grote
open haard.
Zijn doel was een architectuur ontwerpen als een door mensen geschapen
eenheid, gefundeerd op praktische, maar niet pragmatische overwegingen.
Het hoogtepunt van zijn prairiehuizen was het Robie-House in Chicago. Het
interieur is direct afgestemd op de uitwendige horizontaliteit van het dak. Zijn
concept van de binnenruimte werd meer en meer het duidelijke kenmerk van
zijn architectuur. Hij had een groot respect voor natuurlijke materialen. Staal
en beton waren de nieuwe materialen die de architectuur van hun behouden
de vormen konden bevrijden. Omdat hij zich realiseerde dat handwerk duur
was geworden aan het begin van de 20e eeuw, richtte hij zich op machinale
methoden en prefabricage.
Tussen 1936 en 1939 bouwde hij voor Edgar Kaufmann het indrukwekkende
'Falling Water' boven een waterval.
Frank Lloyd Wright bouwde ook een aantal publieke gebouwen, als eerste
Larkin Building in Buffalo in 1904. In New York bouwde hij alleen het
Solomon Guggenheim Museum in 1956, toentertijd een gebouw van
adembenemende arrogantie. Hij ontwierp een omgekeerde ziggurat met een
continue spiraal. Het lijkt erop dat Wright een museum ontwierp met een
verachting voor alle kunsten behalve de zijne.
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In het midden van de jaren '20 was Amerika in een economische 'boom'. De
Great Depression maakte daar abrupt een einde aan. Het blinde geloof in
eeuwige expansie had geleid tot overinvestering. Deze indicaties van
overschatting hadden hun culturele resultaten: de wolkenkrabbers in New
York. Tussen 1925 en de Crash in 1929 verdubbelde de kantoorruimte in
New York. De stijl van de wolkenkrabbers van 1927 tot 1933 was
modernistisch, maar had geen enkele relatie met het minimale
functionalisme van Le Corbusier of Walter Gropius. De combinatie van decor
-Art Deco- en de wolkenkrabber was het nieuwe, en het Amerikaanse. De
sculpturale behandeling van de gebouwen met terugvallende hoogten (een
gevolg van een wet uit 1916) benadrukte de top van het gebouw, waar
architecten hun fantasie op los konden laten. Het lijkt dat de belangstelling
voor klassieke Maya-architectuur met de getrapte piramides ook van invloed
is geweest op de silhouetten van de gebouwen.
Het Chrysler Building uit 1928 van de architect van Alen overtrof de
concurrent Severance's Bank met 183 voet, slim door in het gebouw een niet
vermoede spits van metaal in elkaar te zetten en van binnenuit naar boven te
hijsen in 90 minuten. Met het glimmend metaal in de spits en het logo van de
adelaar werd Chrysler Building het meest geslaagde voorbeeld van gebouw
als bedrijfslogo.

William Van Alen, spits Chrysler Building

Net voor het uitbreken van de Crash werd begonnen met de bouw van het
Empire State Building. Op zeker moment wist men 14 verdiepingen in 10
dagen te bouwen. In 1931 was het voltooid, maar stond lange tijd leeg
(Empty State Building). De volgende krachtsinspanning was Rockefeller
Center, geen toren in een stad, maar een stad in een stad. De bouw duurde
10 jaar, van 1929 tot 1939. Nog altijd is het grootste self-supporting
stadscomplex in Amerika, met kantoren, winkels, restaurants, tuinen, etc. De
architecten wilden het complex vullen met kunst, van Paul Manship's
Prometheus tot de muurschilderingen in het RCA Building. Voor het grote
publiek was en is de 'culturele' focus echter radio City Music Hall met zijn
theater als een gouden ei, gelegd door de gans van het kapitalisme. De
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interieurs van Radio City werden ontworpen door Donald Deskey, design
met een maximale behandeling van elk detail.
In 1931 was de droom van de torens voorbij: Fritz Lang's 'Metropolis' werd
symbolisch voor het pessimistisch beeld van een metropool. Ferris maakte
talloze ontwerpen tekeningen van de metropool als imaginaire
gevangenissen, moderne equivalenten van de visionaire series van Piranesi.
Na de schok van de Armory Show kwam de experimentele fase van de
schilderkunst tot stilstand. Dit was tijdens de depressie niet veel anders. De
meest invloedrijke kunstenaars in de jaren '30 waren de Mexicaanse
muralisten, zoals Diego Rivera en José Clemente Orozco. De abstracte
kunstenaars waren met weinigen en gebruikten vooral de Stijl en Mondriaan
als inspiratie. De meest interessant abstract werkende kunstenaar was
Alexander Calder, uitvinder van de 'mobile' en pionier op het gebied van
kinetische kunst. Europese werken met biomorfe vormen van Dada en het
surrealisme inspireerden hem.
De twee uitblinkers van deze periode waren Edward Hopper en Stuart Davis.
Het werk van Hopper wordt gekenmerkt door afstand en fascinatie. Het
realisme van hem was vrij van ideologie. Hij werd sterk beïnvloed door het
theater als spektakel van teruggetrokkenheid en transparantie. Zijn
schilderijen gaan over gewone dingen, hun mysterie en kracht. Hij brengt de
beschouwer in de echte wereld, maar die blijkt vreemder dan men zich had
voorgesteld. Hij excelleerde in het schilderen van mensen die
buitenstaanders voor elkaar zijn. In zijn 'Nighthawks' is elke persoon in
zichzelf opgesloten. Vooral de ruimte tussen de personen is verbluffend
geschilderd. Het gebruikelijke vrouwelijke model was zijn eigen vrouw Jo
Nivinson.

Edward Hopper, Nighthawks, 1942

De tweede uitblinker van de jaren '30 was Stuart Davis. Hij maakte
abstractie, gebaseerd op het synthetisch kubisme van Fernand Léger en
andere kubisten. Hij vertaalde het Amerikaanse beeld van tekens in
verpakkingen. Zo is zijn beroemde 'Lucky Strike' uit 1921 een
handgeschilderde versie van een verpakking van sigaretten. Vanaf 1927
begon hij met radicaal abstracte werken. Vanaf 1932 begon hij met
muurschilderingen, de eerste voor Radio City Music Hall. Zijn krachtigste
muurschildering is 'Swing Landscape' uit 1938, een triptiek van de haven van
New York.
De zog. 'Regionalisme'-beweging was de eerste echte Amerikaanse
kunsthype. Sinds in 1933 een eerste tentoonstelling figuratieve schilderkunst
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toonde in Kansas 'ontdekte' men echte Amerikaanse kunst. De regionalisten
schiepen een nieuw Eden, zeer welkom in een tijd waarin welvaart en
zekerheid ver te zoeken waren. Grant Wood werd de bekendste
vertegenwoordiger. Hij werd beïnvloed door Chinese prenten uit zijn jeugd
en wilde de Jan van Eyck van Iowa worden. Zijn beroemdste werk "American
Gothic' uit 1930 is een uiterst consciëntieus geconstrueerd schilderij, pijnlijk
nauwkeurig geschilderd.

Grant Wood, American Gothic,1930

Het realisme van de 'regionalist' Thomas Hart Benton heeft grote gelijkenis
met de officiële kunst uit de jaren '30 in Rusland en Duitsland. Het draaide
allemaal om idealisering en propaganda. Hij was de leermeester van
Jackson Pollock. In 1935 maakte hij de reusachtige muurschildering van
Lounge House in het Huis van Afgevaardigden in Missouri, met als thema
'Social History of Missouri'. Vulgariteit en voorliefde voor de renaissance zijn
hier bepalend.
Industriële ontwerpers bepaalden de typische vormen van de periode van de
depressie: de stroomlijning. Deze was vol symboliek, het beloofde een einde
aan de sociale en mechanische frictie. De emblematische vorm van de
waterdruppel was een 'magische kogel' die het economisch monster en de
geestelijke stagnatie kon doden, Walter Teague, Norman Bell Geddes en
Raymond Loewy waren de nieuwe vormgevers. Deze productontwerpers
waren de meest invloedrijke beoefenaars van visuele kunst. Zij ontwierpen
de industriële massamarkt van Amerikaanse Art Deco.

1936 Cord 810 Westchester Sedan
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De grootste presentatie van industrieel ontwerp als totaaldesign was de
Wereldtentoonstelling in 1939 in New York. Het grootste succes hier was
Futurama, een toekomstvisie van Norman Bel Geddes in grote diorama's,
waar voor het publiek een vlucht werd gesimuleerd boven Amerika, met 1
miljoen bomen, een half miljoen gebouwen en 50.000 gestroomlijnde auto's.
Bij de aanval op Pearl Harbor in 1941 raakten de Verenigde Staten in de
Tweede Wereldoorlog, en werd het land weer rijk. Amerikaanse kunstenaars
raakten in de jaren '40 meer geïsoleerd, meer vervreemd dan ooit. Dit
betekende echter wel de geboorte van de New York School waarin
Amerikaanse kunst voor het eerst dominant zou worden.

Architectuur in de jaren veertig en vijftig
Ironisch genoeg werden de ontwikkelingen van na de Tweede Wereldoorlog
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan gelijkgesteld met een verlies aan
identiteit. In Noord-Amerika keek de lokale elite jaloers naar de positie die
Duitse emigranten als Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius en Marcel
Breuer hadden bereikt. In de VS hadden de architectenbureaus intussen een
door en door industriële manier van denken ontwikkeld. Hier stonden niet
woningen op de voorgrond, maar streng economisch geplande
kantoorruimten. Er was in feite vraag naar twee gebouwtypen: de torenflat in
het centrum van de stad of ruime hoofdkantoren op het platteland. Het was
met name Ludwig Mies van der Rohe die een belangrijke rol speelde bij deze
ontwikkelingen. Hij werd strenger en maakte meer gebruik van symmetrie
dan bij zijn vooroorlogse huizen. Omdat de brandweervoorschriften niet
toelieten dat de dragende constructie openlag, ontwikkelde hij een esthetica
op basis van staal, glas en baksteen, waardoor de noodzakelijk beklede
structuur weer naar de oppervlakte kwam. Hij hield vast aan twee
basisprincipes: het paviljoen, van binnen zonder kolommen en in het ideale
geval een zwevende ruimte van ‘lucht tussen twee platen’. Ten tweede de flat
als skeletbouwconstructie met identieke etages achter een uitgekiende gevel
die structuur geeft. De trend werd gezet door het Lever Building door
Skidmore, Owings en Merrill in New York (1952). Daar werd een podium
gebruikt om de verticaliteit van het gebouw visueel te verbinden met de
horizontale lijnen van de grond. Door de afwezigheid van sterke structurele
elementen wordt de lichtheid en dematerialisatie versterkt. Het hoogtepunt in
deze ontwikkeling is ongetwijfeld het Seagram Building van Ludwig Mies van
der Rohe in New York, 1954-1958.

L. Mies van der Rohe, Seagrambuilding, New York, 1958
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Het glas en staal blok werd meerdere malen in de jaren vijftig toegepast, ook
voor andere doeleinden dan kantoren, zoals de staatgebouwen door Oskar
Niemeyer in Brasilia (1957-1960).
In de jaren dertig was al de technologie ontwikkeld om dynamisch
openzwaaiende daken in alle denkbare schaalvormen te maken. In de
periode van neo-barokke vormen, eind jaren vijftig, in de auto-industrie en
vormgeving, werken gekromde vormen in de bouwkunst actueel.

Frank Lloyd Wright, Guggenheim Museum, New York, 1959

Eero Saarinen speelde in deze ontwikkeling een belangrijke rol. Hij
ontwikkelde een geheel eigen architectuur met deze vormexperimenten,
zoals bij de nieuwe terminal voor Trans World Airlines in New York, in 19561962. Het imposante dak van de passagiershal bestaat in principe uit vier
spectaculair uitgesneden tonvormige schalen, gedragen door Y-vormige
kolommen.
De ontwikkeling van het gebruik van beton in meer sculpturaal opzicht
ontvouwde zich in de jaren vijftig en zestig als een duidelijke stijl, waarin
enkele van de Internationale architecten vertegenwoordigd waren. Een mooi
voorbeeld is het Guggenheim Museum van Frank Lloyd Wright uit 19531959.

Na-oorlogse beeldende kunst
Na 1940 gingen de Verenigde Staten een belangrijke rol in de beeldende
kunst spelen. Amerikanen gingen geloven in de suprematie van hun eigen
kunst. In de jaren '70 was het vanzelfsprekend at New York het centrum van
de kunstwereld was. Het abstract expressionisme was een verzamelnaam
voor het werk van een groep Amerikaanse schilders die vanaf het begin van
de jaren veertig in New York actief was. Aan het einde van de jaren '50 was
het algemeen geaccepteerd in Amerika. Het abstract expressionisme was de
eerste Amerikaanse stroming die zich onafhankelijk van Europese
stromingen manifesteerde. Het was geen beweging, maar een aantal
schilders die iets gemeenschappelijks hadden. De hoofdsleutel voor de
inhoud was primitivistische mythe, het 'spirituele', het 'primitieve' en
archetypische. Men wilde af van de cliché's van de Sociaalrealisten, maar
had ook grote invloed van het surrealisme. Primitieve kunst was ook van
invloed. Van het surrealisme nam men het automatisme over, het vrije, zo
weinig mogelijk door het bewustzijn gecontroleerde schilderen. Eind jaren
veertig kan men twee groepen onderscheiden, de 'action painters' en de
'colourfield painters'.
Tot de groep van action painters rekent men ondermeer Franz Kline (191062), Sam Francis (1923), Willem de Kooning (1904-1997) en Jackson Pollock
(1912-56). Vooral de laatste twee zijn erg bekend geworden. Voor hen is het
automatisme van groot belang geweest: zij benadrukten de handeling van het
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schilderen en hadden tijdens die 'action' geen vastomlijnd idee over het
uiteindelijke resultaat. In het begin bevatte hun werk nog figuratieve
elementen, wat later verdwenen die bij een aantal van hen geheel.

Jackson Pollock

Jackson Pollock werd vooral bekend door zijn drippings, een techniek
waarvan de ontdekking overigens werd opgeëist door Max Ernst. Pollock was
geïnteresseerd in dieptepsychologie en Jungs mythische denkbeelden over
archetypen en het ‘collectieve onderbewustzijn’. Hij beschouwde het
schilderen als een directe uitlaatklep van het onbewuste. Pollock ging op een
totaal nieuwe manier om met de schilderkunst als in de traditionele
schilderkunst. Het ongeprepareerde doek spreidde hij uit op de vloer die hij
voorzag van composities van kleurslierten en -druppels. Zoals bij de
zandtekeningen van de Indianen aan de Amerikaanse Westkust sprong hij
om het doek en viel het van diverse kanten aan. Pollock werd beïnvloed door
de enorme muurschilderingen van de Mexicaanse ‘muralisten’, zoals Rivera,
en door het synthetisch kubisme waarin een massa aan vormen en beelden
een plaats op het doek kreeg zonder in een volledig gefragmenteerd geheel
te resulteren. Essentieel in het werk van Pollock was de scheppingsdaad
geworden, het ritueel van het lichamelijke, Action Painting.
De van oorsprong Armeense kunstenaar Arshile Gorky had een natuurlijk
talent voor tekenen. Hij bleef mediteren over paradijzen van gelukkige jeugd.
Via Miró en de Chileense surrealist Roberto Matta Echaurren raakte Gorky
geobsedeerd door het surrealisme, met name de vernieuwde inhoud in kunst.
Gorky had grote invloed op het werk van Willem de Kooning. Hij raakte vroeg
in de ban van abstractie, voortkomend uit de biomorfe abstractie van Gorky's
vormen. Befaamd is zijn 'Woman' serie sinds 1950.
Franz Kline is het meest bekend om zijn zwart-wit schilderijen uit de jaren '50.
Voor hem was Zen kalligrafie alles.

Jackson Pollock, Autumn Rhythm
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"De bron van mijn schilderkunst is het onderbewustzijn' zei Pollock. Hij
geloofde sterk in de psychoanalyse. In zijn "Mural' uit 1943 kwam Pollock tot
volle wasdom. Hieruit blijkt zijn voorliefde voor de Mexicaanse muralisten.
Het schilderij plaveide de weg voor zijn meest radicale resultaat: de drippaintings van 1947-1951. Hij vond de drip niet uit, maar gaf het een uniek
esthetisch karakter en resulteerde in zijn beste werk. Na deze korte periode
kwam zijn belangstelling voor totems, ogen en gezichten weer naar boven.
De Colourfield Painting omvatte het werk van schilders als Barnett Newman
(1905-70) en Mark Rothko (1903-70). In tegenstelling tot de Action Painters is
hun werk statischer, met abstracte tekens of grote monochrome kleurvlakken
op doeken van zeer groot formaat. Deze schilderkunst kan aanleiding zijn tot
meditatie, waarbij de beschouwer geabsorbeerd lijkt te worden door de
abstracte doeken. Milton Avery was misschien de eerste Amerikaanse
schilder die schilderkunst opvatte als een vlak van kleur. Zijn invloed op
Rothko was groot. Allereerst was Rothko geïnteresseerd in de kern van
waarheden van het menselijk karakter en lot, uitgedrukt in mythen. Dat leidde
tot schilderijen met totemachtige figuren. Daarna vereenvoudigde hij zijn
composities en kwam op het einde van de jaren '40 tot zijn essentiële vorm:
kleurlagen opeengehoopt op het doek. Hij wilde het vocabulaire van het
symbolisme gebruiken, het ontkende object, de eindeloze ruimte, om de
verheffing van het Oude Testament weer te geven. Hij wilde als jood bereiken
wat alleen christelijke iconografie kan, maar met een diep rabbijns karakter
wat de figuratie bij hem onttrok. De emotionele betekenis van zijn werken is
groot, van droefheid tot uitbundige lichtheid.

Mark Rothko, No3/ No 13, 1949

Clyfford Still wilde in zijn schilderkunst een heroïsch een geheel Amerikaans
concept van ruimte bereiken: de ruimte van de 19de eeuwse landschappen
van bijv. Bierstadt en Church in een nieuw idioom. Hij raakte gebrouilleerd
met Barnett Newman over diens 'uitvinding' van de 'Zip", de verticale streep
op het doek die de basis was van Newman's rijpe werk. Newman
interpreteerde dat als Spinoza, Kabbala, Adam en Eve in Genesis, het
Verbond, etc. Newman geloofde in het maken van het sublieme. Het was de
intellectuele versie van het Amerikaanse gigantisme.
De meest intellectuele van de abstract expressionisten was Robert
Motherwell. Beroemd zijn diens 'Spanish Elegies'. Daarin wilde hij vastleggen
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de dictatuur van Franco, een meditatie over dood, verlies en seksualiteit. Zijn
werkwijze was bepaald door het surrealistisch automatisme, met directe
relaties tussen geluid, kleur, gevoel en herinnering.
Het surrealisme is ook vertegenwoordigd in het werk van Louise Nevelson
met haar theatrale afval-assemblages van hout. John Chamberlain
verschrootte auto's tot sculpturen. Joseph Cornell maakte kleine
surrealistische werken. David Smith werkte voornamelijk in ijzer, Vanaf 1957
begon hij sculpturen van roestvrijstaal buiten te plaatsen, grote
architectonische composities met reflecties naar de hemel.
De man die in de periode van abstractie de essentie van realistische
schilderkunst bewaarde was Philip Pearlstein.
In de na-oorlogse jaren wilden Amerikaanse kunstenaars en intellectuelen
deel van Amerika zijn. Het abstracte expressionisme van ontkennen en
negeren kon niet door blijven gaan. De maatschappij veranderde snel in een
consumptiemaatschappij, auto's, moderne interieurs, elektrische apparaten,
en vooral…televisie. De inhoud van de televisie werd bepaald door de markt.
Een geweldige massacultuur was het gevolg, met als gevolg het geloof in
een Amerikaanse cultuur, 'the American way of life'. De nieuwe generatie
kunstenaars voelde zich gedwongen deze middelmatige Amerikaanse
massacultuur te analiseren en kritisch te bezien.
In Amerika vormen de schilders Rauschenberg en Johns de schakels tussen
abstract expressionisme en Pop Art. Het werk van Rauschenberg is
geworteld in Dada en het surrealisme, vooral Kurt Schwitters. Hij maakte zog.
combines van allerlei soorten materiaal. Hij was de vertolker van het
stedelijke, de haast en chaos van Manhattan. Vanaf 1962 ging hij met foto's
werken en schilderde.
In de jaren vijftig vestigden de toekomstige popkunstenaars zich
onafhankelijk van elkaar in New York: James Rosenquist, Tom Wesselman,
Lichtenstein, Warhol en Oldenburg. Een echte groep vormden zij niet, deze
werd pas in de jaren zestig geconstrueerd door de kritiek, kunsthandel en
musea.

Roy Liechtenstein, Maybe, 1963

Pop Art kunstenaars vonden inspiratie in de tot dan toe te triviaal geachte
consumptiemaatschappij en de communicatiemedia. Motieven hieruit werden
clichématig gebruikt in kunstwerken; overigens zonder dat dit een kritiek
inhield. Uit de kranten en tijdschriften werden bijvoorbeeld strips gekozen en
met raster en tekstballon uitvergroot (Roy Liechtenstein). Anderen kozen
advertenties of foto's, uit televisie, film en reclame, met beelden van
beroemde personen en filmsterren (Peter Blake, Andy Warhol). Claes
Oldenburg nam artikelen uit het warenhuis en supermarkt tot voorbeeld,
zoals wastafels, stekkers, of etenswaren zoals hamburgers, alles sterk

© Posterheide Brabant, Helmond

42

uitvergroot en in felle reclamekleuren of uitgevoerd in zacht en slap materiaal.
Ook de moderne modelwoning en de autocultus vormen motieven voor
popkunstenaars, vaak weergegeven in ongewoon perspectief en geweldige
afmetingen. Om de indruk weg te nemen dat deze kunst handwerk is, maakt
de Pop Art vaak gebruik van 'onpersoonlijke' druktechnieken uit de reclame,
zoals airbrush (spuittechniek), zeefdruk en de toepassing van rasters en
fotografische procédé's. Eric Segal maakte environments met gipsen
afgietsels van mensen, geplaatst in een reële omgeving. De Amerikaan
Edward Kienholz is wellicht de bekendste kunstenaar van na de oorlog die
zich met environments bezighield.

Andy Warhol, Marilyn Monroe

Minimal Art betreft een bepaald deel van de Amerikaanse beeldhouwkunst,
die zich vanaf 1962 aan de Oostkust ontwikkelde. De opvattingen van deze
'minimale' beeldhouwers (Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt, Robert
Morris, Carl André e.a.) lopen soms sterk uiteen, maar hebben wel enige
gemeenschappelijke kenmerken. Vaak gaat het om enkelvoudige en
geometrische vormen, zij het meer gevoelsmatig dan rationeel bepaald; de
vormen roepen geen associaties op. Enerzijds was de invloed van Bauhaus,
De Stijl en het Constructivisme van belang, anderzijds ook de vorm-reducties
van Brancusi en de assemblage-techniek van Picasso, Gonzalez en Calder.
In Minimal Art zien wij een streven naar volstrekt anti-individualistische kunst.
De kunstenaar die minimalisme in de schilderkunst lanceerde, was Frank
Stella.
Land Art is de benaming voor een kunstrichting waarbij in grote
landschapsformaties (vlaktes, bergen, dalen) monumentale vormstructuren
worden aangebracht, die de omgeving veranderen. Deze ingrepen in de
natuur werden bij voorkeur in afgelegen gebieden gerealiseerd, bijvoorbeeld
in woestijnen en kustgebieden, als omvorming van de ruimte.
Belangrijke vertegenwoordigers van deze richting zijn: Robert Smithson,
Walter de Maria, Christo, Mike Heizer en Robert Morris.
De Land Art kunstenaar werd door zijn zoeken naar harmonie of contrast met
de natuur een 'kind van onze tijd'. De natuur is immers iets waarmee wij
ondermeer door alle milieuproblematiek zeer intensief bezig zijn.
Concept art wordt ook wel conceptuele kunst, ideeënkunst of proceskunst
genoemd. Het is een verschijnsel dat zich vanaf ca 1966 manifesteerde. Bij
Concept Art ligt de betekenis meer in abstracte ideeën dan in een materiële

© Posterheide Brabant, Helmond

43

visualisatie daarvan. Een uiterste consequentie is het autonome idee, dat het
zonder enige vorm van materialisatie stelt. De Amerikaanse kunstenaar
Lawrence Weiner stelt nadrukkelijk dat zijn projecten net zo goed wel als niet
uitgevoerd kunnen worden. Niettemin laat hij toch vaak zijn korte teksten of
zinnen op de museummuren aanbrengen. Joseph Kosuths 'one and three
chairs' onderzoekt het wezen van een stoel: is dat de definitie van een stoel,
een afbeelding ervan of het tastbare object in kwestie? Zijn ideeën hebben
iets didactisch en lijken terug te gaan op Plato.
Veel kunstenaars definiëren concept art als een analytisch onderzoek naar
de grondslagen van het begrip kunst, een onderzoek dat vaak zijn neerslag
vond in theoretische artikelen.

J. Kosuth, One and Three Chairs, 1965

De economische groei in de Verenigde Staten en Europa in de jaren tachtig
zorgde ook in de kunstwereld voor een enorme groei.
Duidelijk wordt dat de kunst zich meer en meer is gaan verplaatsen van het
atelier naar de ‘gewone’ maatschappij. Volgens de postmoderne Franse
filosoof Baudrillard leven wij in een tijdperk van de ‘hyperrealiteit’: een
werkelijkheid die niet meer verwijst naar iets oorspronkelijks of naar iets
werkelijks, maar die het product is van een model. De werkelijkheid is in zijn
ogen een afgeleide geworden van de ‘werkelijkheid’ (in onze gedigitaliseerde
wereld van foto, film, video, internet, etc.) en dat er helemaal geen verborgen,
hogere realiteit bestaat, maar slechts verschijnselen.
Een begrip van deze tijd is postmodernisme. Wat het precies is, is nauwelijks
precies aan te geven. De term is uit onmacht verzonnen om een complex
onderwerp bespreekbaar te maken. Het postmodernisme geldt niet als een
historisch, maar typologisch verschijnsel. Het heeft te maken met -naar
Nietzsche- een persoonlijk en lichamelijk gefundeerd weten. De werkelijkheid
is in het hier en nu, en dus meer in het lichaam dan de ziel. Het geloof in de
metafysische utopie kennen, deze denklijn volgend, de postmodernen dan
ook niet meer. De ‘afschaffing’ van de metafysica heeft grote gevolgen van
de modernste kunst. Ze is gecompliceerder dan ooit.
Het postmodernisme consumeert de kunstgeschiedenis in een
onvergelijkelijke potpourri waarin allerlei stijlen, hoofd- en bijzaken gemixt
worden, toeval, spel en anarchie de belangrijkste bestanddelen worden.
In de jaren zestig raakte men steeds meer teleurgesteld in het modernisme.
In West-Europa en in de Verenigde Staten werd de hoogbouw met vliesgevel
vaak toegepast bij grote kantoren. De spiegelende glasoppervlakken van de
kantoren van deze ondernemingen (vaak multinationals), werden nu
beschouwd als typerend voor hun ongenaakbaarheid. In de jaren zestig
kwam men in opstand tegen het materialisme en de daarmee in verband
gebrachte architectuur. De Internationale Stijl raakte in diskrediet: elke stad
ter wereld ging lijken op een slap aftreksel van Manhattan of Chicago, met de
gedistingeerde wolkenkrabbers van Mies van der Rohe.
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De taken van de bouwkunst werden in de jaren zeventig geheel nieuw
beschreven door Robert Venturi en Denise Scott Brown vanuit hun
sociologische opvattingen over visuele communicatie. Uitgangspunt werden
de typerende kenmerken van de radicaal gecommercialiseerde Amerikaanse
'Main Street'. Zij oriënteerden zich op de subjectieve, alledaagse
waarnemingen van passanten en automobilisten. Zij legden een verband
tussen de overvloed van symbolen op de borden en de lichtreclames langs
de Las Vegas Strip en de symboliek van de architectuur. De chaotische
toestand van de stedelijke organisatie vereist het leggen van een dergelijke
relatie.
Het aanschouwelijke en het decoratieve element van een gebouw kwamen
op de voorgrond te staan. Het symbolisch karakter van de gevel wordt
analytisch gescheiden van de constructieve en functionele elementen.
Historische elementen en lokale vorm- en materiaalaanpassingen leiden
ertoe dat de architectuur kenmerken terugkrijgt die de identificatie,
bijvoorbeeld met eigen streek of land, vergemakkelijken. Dit is niet alleen het
geval in het werk van Venturi en Denise Scott, maar ook bij het werk van
Charles Moore die zijn geheel persoonlijke stijl ontwikkelt uit vele
overgeleverde tradities. Een van de hoogtepunten van een dergelijk begrip
van vormgeving is Moores' 'Piazza d'Italia' in New Orleans. Het arrangement
wordt als op het toneel begeleid door humoristisch gemanipuleerde klassieke
zuilen.
In 1969 presenteerde het Museum of Modern Art in New York een
tentoonstelling van tot dan toe vijf onbekende architecten, Peter Eisenman,
Michael Graves, Charles Gwathmey, John Hejduk en Richard Meier, ook wel
de 'New York Five' genoemd. De eerste bouwwerken van de 'Five' - door
kenmerkende witte gevels 'The Whites' genoemd - waren gebaseerd op de
overlapping van wiskundig gedachtenspel en een artistieke vormgeving. Zij
waren onmiskenbaar georiënteerd op de klassieke moderne architecten,
zoals het werk van Le Corbusier, en de architectuurgeschiedenis, hoewel hun
theorieën moeilijk toegankelijk waren en veraf stonden van de dagelijkse
bouwpraktijk.

Richard Meier, High Museum of Art, Atlanta, 1983

Met het nieuwe hoofdkantoor van de Amerikaanse telefoonmaatschappij
AT&T in New York had in 1982 de architect Philip Johnson de stad weer een
markant herkenningsteken gegeven na veel magere jaren van
architectuurgeschiedenis. De façade van het 195 m hoge gebouw is met roze
graniet bekleed.
Een van de markante gebouwen van dit postmodernisme is de Humana
Corporation in Louisville, Kentucky. Michael Graves ontwierp een 'public
loggia' van acht etages. De bijzondere dakvorm met naar voren stekende
erker en topgevel is een boeiend spel met de assen die werden gevormd
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door de Main Street en de dwarsstraten. Het gemeenschappelijk kenmerk
van vergelijkbare gebouwen, zoals Graves' Public Services Building van
Portland, is de voorliefde voor kostbare materialen, vooral graniet, de
accentuering van raamopeningen in plaats van het verbergen ervan en de
duidelijke structurering.

New York, One World Trade Centre, 2014
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