
Mark Wiechmann, Design en Theorie 2009:

Which characteristics did Gustaf Klimt use to open the barrier between art and decorational expression?

 Gustaf Klimt caused alot of commotion in his time (±1895-1910) by breaking taboes of the current 
politcal artculture. Although Klimt his work is know as groundbreaking he used alot of existing elements to 
which he responded by giving a different interpetation and thus giving populair themes his own posture. 
Taking elements of all sorts of areas which are liked and combining those together make the definition of 
what we nowadays call popart. 
 Zooming in and taking an image or a situation it’s surrounding away makes it into an universal 
statement instead of an narration. This objectifying/ distilling let to an more architectural form in which the 
most know feature of Klimt is visible namely the decorative side.
 Klimt never made the step into expressionism and was later called old fashioned by them.
Beeing frontman of the Concession movement he also saw alot of work come by from international artists 
like Jan Toorop, Ferdinand Khnopff and George Minne. 

1.1 Ornamenten door objectivicatie
1.2 Allegorische vertelling
3 Naratieven van werken
 Bijlagen
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1.1 Ornamenten door objectivicatie

 Klimt zijn interesse voor naturalisme is terug te zien in de wijze waarop hij zijn modellen portretteert 
namelijk gestileerd realistische vormen. De andere zijde is echter persoonlijker namelijk het decoreren met 
ornamenten die vanuit een kristallen principe zijn opgebouwd. De compositie en invulling creëren een 
netwerk gevormd vanuit de kunstenaar zijn eigen gevoel in plaats vanuit realistische overname van de 
werkelijkheid.
 In de vroege modernistische periode ging er de discussie over de relatie tussen de statigheid van 
tektonische vlakken in dialoog met organische en meegevoerde vloeiende werkwijzen. De discussie betrof 
het idee dat het werk gecomponeerd uit statische vormen puur vanuit de mens komt aangezien het geen 
verwijzingen naar de natuur meedraagt. 
 Door ook mensen tijdens het portretteren te stileren gaf Klimt zijn onderwerpen een meer 
architectonisch uiterlijk waardoor ze zich op het doek meer als objecten gaan gedragen en ze gemakkelijker 
worden om op te breken om vervolgens mee te componeren. Dit is goed te zien in het portret door Whitstler 
van zijn moeder uit 1871, Khnopff zijn zus in Portrait_de_Marguerite sa soeur uit 1887 en gevolgd door 
Klimt’s Wittgenstein uit 1905 (bijlage 1).

1.2 Allegorische vertelling

 De vertaling van hedendaagse thema’s door gebruik van andere werken zoals oude verhalen is van 
alle tijden, met name in tijden die om vernieuwing vragen. Het gebruik van allegorieën is een handige wijze 
om verhalen en gebeurtenissen opnieuw te vertellen in een nieuwe stijl, zelfs al zijn de allegorieën vaak nog 
ouder dan de verhalen zelf. Het is een manier om onderwerpen aan het licht brengen zonder ze open en bloot  
te portretteren. Klimt lijkt zich na de Secession te realiseren en begint dan meer elementaire allegorien als 
bloemen, kleuren en vormen te gebruiken in plaats van te verwijzen naar Griekse verhalen en personages. 
Door het beeld nog meer te ontdoen van zijn omgeving en directe verwijzingen begint hij ook de kleding te 
vervangen door vlakken van allegorische vlakken waarmee hij meer creëert voor eigen creatieve opvulling.

 In Der Kuss (bijlage 2) maakt Klimt een duidelijk onderscheid in de vormen die hij gebruikt in de 
kleding van de vrouw en van de man. In het kledingstuk van de man word gebruik gemaakt van verticale 
zwarte vlakken waardoor het figuur meer gewicht krijgt. Bij de vrouw worden cirkelvormige patronen 
gebruikt in een pallet van tegenhangend groen, rood en blauw. 
Voorheen werden voor vertellingen meestal alleen mannen gebruikt Klimt wou laten zien dat het 
verschrikking ook vrouwen aangaat en dat ook zij daar voor kunnen zorgen.

geschetste compositie Jan Toorop en Klimt (bijlage 3)
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3. Naratieven

 In het schilderij Tragoedie uit 1897 gebruikt Klimt in de kolommen rondom een patroon ontworpen 
door Jan Toorop op de kaft van het eerder dat jaar verschene boek Metamorfoze door Louis Couperus. Op 
het schilderij is de overgangsfase te zien van klassieke elementen naar voor in die tijd hedendaagse 
onderwerpen. In het schilderij word een mannelijk masker in een gekwelde uitdrukking afgedaan waarachter 
een sterk vastberaden vrouwen gezicht te voorschijn komt. Bij het portreteren van de intense blik en stavast 
van het gezicht had Klimt duidelijk het werk van Khnopff   in gedachten. De vrouw draagt gouden oorbellen 
en halsband zowel als bloemen in haar kapsel wat in strijd is met het de donkere muffe kleding van het 
kostuum. De omgeving/ het decor bestaat verder uit een enkele Griekse pilaar. Dit alles als directe verwijzing 
naar het verwerpen van de klassieke stijl. (bijlage tragedie 4&5)

 In 1898 schildert Klimt Palles Athene (bijlage 6) een icoon dat het boegbeeld word als de 
overwinning op het oude en toetreding tot het nieuwe geeft. Centraal in het schilderij staat Nike, de Griekse 
Godin van de overwinning, nog gekleed in haar harnas, midden op dit harnas is het gezicht van Medussa te 
zien die haar tong uitsteekt naar de toeschouwer. Verder zit op haar schouders een uil die verwijst naar de 
wijsheid en houd ze een beeld vast van een openlijk naakte vrouw.
 Het lichaam laat Klimt van  het doek aflopen waardoor ze onontkoombaar overkomt. Op de 
achtergrond is een freco te zien van Hercules die in gevecht is met Triton, een waterdemoon. Deze 
afbeelding gebruikte Klimt ook voor de poster van de eerste tentoonstelling die hij hield met de 
Concessiongroep. Klimt begint hier met de eerste tekenen van zijn ornamentele zijde namelijk de gouden 
bladen op het harnas.
 
 Na zijn verwerping en overwinning op de klassieke stijl opgeëist te hebben schildert hij in 1899 
Nuda Veritas/ Naakte waarheid (bijlage 7) waarin een vrouw niet in kostuum of pantser is geschilderd, maar 
naakt om zo de viering/acceptatie te laten zien. De vrouw staat onderaan het schilderij met de voeten in de 
achtergrond die met lange sliertige lijnen de impressie van water geeft, hiermee word de link naar de godin 
Venus gelegd aangezien ook zij werd geboren uit de zee. Rondom haar voeten is een waterslang geplaatst die 
voor verleiding, zonde en nijd staat, een symbool dat Klimt nog vaker terug zal laten komen in zijn werken. 
Er worden ook paardenbloemen in het haar gedragen die de jeugdigheid representeren. Dit is een van de 
eerste schilderijen waarin Klimt een allegorische tekening gebruikt voor de omgeving rondom het figuur. 
Inspiratie Khnopff (bijlage 8)

 Nadat de eerste van Klimt zijn driedelige serie (bijlagen 9) voor de Weense Universiteit word 
afgewezen wegens een te provocerende naakte voorstelling maakt de geërgerde schilder in 1901 een reactie 
genaamd Goldfish (bijlage 10). Voorheen gebruikte Klimt goud in zijn werk om heilige voorwerpen aan te 
halen, nu gebruikt begint hij het ook vrijer te gebruiken. Op het schilderij zijn vier verleidelijke vrouwen te 
zien waarvan de voorste met haar achterste naar de toeschouwer lonkt, dit als provocatie richting de critici.

 In 1902 word Judith (bijlage 11) afgerond waarin het verhaal word verteld over de onthoofding van 
belager Holofernes. De huid is niet plastisch geschilderd, maar met fijne lijntje die de huid lijken te volgen 
als vlammen. Het hoofd van Holofernes is slechts half afgebeeld waardoor de rangorde van de man word 
onderdrukt.
De compositie in het schilderij is een duidelijke voortzetting van eerdere werken als Tragedie en Pallas 
Athene (bron 12). Wanneer Tragedie word ontdaan van de rand en tot op heuphoogte van de vrouw word 
ingekort is duidelijk zichtbaar dat de houding over is genomen. De gestileerde achtergrond en de gouden 
halsband zorgen dat de keel van Judith ook naar de achtergrond word getrokken. Door de vrouw een Weens 
uiterlijk te geven en haar te bekleden in lokale decoratieve vormen word het thema persoonlijker.
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 Hoffnung (bijlage 13) uit 1903 is een duidelijk thematische kopie van Jan Toorop zijn Drie Bruiden 
uit 1893 (bijlage 10). Toorop zijn schilderij laat drie onreine bruiden zien; aan de linker kant een non met aan 
haar zijde nonnen, centraal staat een zwangere vrouw omringd door bloemen en rechts staat de derde vrouw 
die een kom en een ketting gemaakt van schedels draagt, aan haar zijde liggen uitreikende lijken. In de 
bovenste hoeken staan gestileerde iconen van handen die gekruisigd worden met daaronder bellen waaruit 
nympfen komen, de non worden bloemen aangereikt terwijl de vrouw rechts haar kom word volgeschonken 
met bloed. Voor de bruid in het midden word door nympfen geboden en een paardenbloem neergelegd.
 Klimt extraheert de middelste bruid en schildert haar in en profil waardoor de taboe van 
zwangerschap werd benadrukt. De bloemen worden stileert en opgenomen in het kleed van de vrouw en de 
vrouwen onder aan het kleed hebben een ondersteunende houding. Op hoogte van de buik van de vrouw is 
een deel van een schedel te zien dat verhoudingsgewijs te groot zou zijn om van het kind te zijn, het zou 
echter wel een allegorie kunnen zijn voor gemeenschappelijke verstoting van zwangere vrouwen aangezien 
de afwezigheid van een man.
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1. Whitstler - Khnopff - Klimt

2. Der Kuss
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3. Jan Toorop - Klimt

5. Tragedy
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6. 1898 - Palas Athene
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7. 1899 - Nuda Veritas
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8.Femme Fatals - Knopff - Klimt
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9. 1901 - Medicine

9. 1903 - Jurisprudence
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9. 1900 - Philosophy
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10. 1902-1902 - Goldfish
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11. 1901-1902 - Judith
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12. Ontwikkeling  de Femme Fatal
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13. De Drie Bruiden - Toorop & Hoffnung Klimt


