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Impressionisme
(vanaf 1875)
Een impressie van een moment in vlekken en kleuren.
1890

Jugendstil
(vanaf 1895)
Als reactie op het neoclassicisme. Moderne stijlen.
1910

Eerste filmvoorstelling
1895

Postimpressionisme
(vanaf 1886) 
Minder natuurlijke kleuren en lichtgebruik. 
1905

Die Traumdeutung, Sigmund Freud
Hij was geïnteresseerd in de duistere wereld zonder controle. 
1899

Erwartung, Arnold Schönberg
Een korte opera over een nachtmerrie, een onlogische voorstelling. 
1909

Les demoiselles d’Avignon, Picasso
Hij was geïnteresseerd in primitieve, ongekunstelde vormen. 
Hij raakte geïnspireerd door exotische maskers. 
1907

Première van Le sacre du printemps
Expressionistisch ballet over een lenteritueel.
1913

Ausdrukstanz, Mary Wigman
Dansstijl die zich niet aansluit
bij de voorgeschreven regels
van klassiek ballet. Gevoelens
van verdriet en woede uiten dmv
knielen, vallen, kruipen etc.
1914

Original Dixieland Jazz Band
Eerste jazz op plaat. Het is een
blanke variant op New Orleans-
Jazz. Kenmerkend voor jazz 
is collectieve improvisatie.
1917

Surrealisme 
De wereld van dromen staat
boven de werkelijke wereld. 
Sigmund Freud als inspiratie. 
Zelf was hij niet een groot fan.
1924

Futurisme
Snelheid en beweging. De 
machine wordt verheerlijkt. 
Alle tradities vernietigen. 
Vaak een kubistisch karakter.
1909

Dada
Anti-burgerlijk, -oorlog, 
-poëzie en -kunst. Ze wilden
de maatschappij wakker
schudden. Mensen irriteren 
om de creatieve geest wakker
te houden. 
1917
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WO II
1939 - 1945

Zonsverduistering, Georg Grosz
Hij wijst in zijn schilderij de schuldigen van WO I aan. 
Verschillende personen/groepen zijn symbolisch
weergegeven. Deze kunst is anti-oorlog.
1926

Russische revolutie
1917

Verdrag van Versailles
1919

Beurskrach
1929

Hitler aan de macht in Duitsland
Grootschalige vernietiging van
moderne kunst (Entartet). De nazi’s 
gebruiken moderne media voor 
hun propaganda.
1933

Constructivisme
Idealistisch en geometrisch.
Past bij de nieuwe Sovjet-
Unie.
Tradities doorbreken.
1917

Henry Ford introduceert de lopende band
1908

Oprichting van Die Brücke
Expressionistische kunstenaarsgroep
die de nadruk legt op het 
rechtstreeks uitdrukken van
innerlijke drijfveren. Vanuit
het onderbewuste. 
1905

Eerste radio-uitzending
in Nederland
1919

Eerste toepassing van 
geluid in film
1927

Triadisch ballet
Het meest abstracte ballet.
Strak en onpersoonlijk. 
1923

Dans expressionisme, Martha Graham
Emotie uiten volgens een vast
systeem. Contraction and release.
Krachtige expressie. 
1930

Suprematisme
(vanaf 1915)
Kunst die alleen naar zichzelf
verwijst. Maximaal geabstraheerd. 
1930

De Stijl
Radicale hervorming van de 
kunst. Eenvoudige vormgeving
en primaire kleuren. 
1917

Kubisme (tot 1920)
Geometrische vormen die 
op een soms wat onlogische
manier zijn weergegeven. 
Soms herken je elementen en 
soms is het compleet abstract. 
1906

Ontwerp van het Rietveld-Schröderhuis,
Gerrit Rietveld
Onderdeel van De Stijl. Mondriaans
schilderijen zijn ruimtelijk vertaald
in het huis. 
1924

Abstract expressionisme
Directe uiting van het gevoel,
heftig kleurgebruik, grove
penseelstreken en grote 
formaten zijn kenmerken van
deze kunststroming. 
1946

West Side Story
Verfilmde musical die van de
musicaltraditie afwijkt. Het
verhaal heeft veel diepgang
en geen happy ending. 
1957

Eerste soapseries op Amerikaanse radio
1930

Begin van de Marshallhulp
1945

Bebop tijdperk
Snellere en complexere vorm
van jazz. De muzikanten 
beginnen met een melodisch
thema en daarna komen er 
geïmproviseerde solo’s. 
1945

Pollock (1912-1956)
Voor hem is schilderen een
uitlaatklep. Hij werkt vaak 
onder de invloed van drugs. 
Hij luistert naar jazz en komt
in een trance waarin hij terug-
gaat naar de oerprincipes van
schilderen. Kenmerkend is
dripping. 
1948

White cloud over purple, Mark Rothko
Rothko wil gevoelens als angst, extase,
tragiek en euforie verbeelden. Bij zijn kunst
gaat het om een emotionele ervaring. 
1957

Psycho, Alfred Hitchcock
Hij werd ook wel de master
of suspense genoemd. Hij
geeft de kijkers meer informatie
dan de hoofdrolspelers. Op die
manier wordt het ontzettend 
spannend en zit je op het puntje
van je stoel. 
1960

Hollywoods golden age
(vanaf 1910)
Er bestaat een production code
waar filmmakers zich aan 
moeten houden. Films worden
ingedeeld in genres. De film
bevat één heldere verhaallijn,
herkenbare personages en een
goede afloop. De kijker moet 
ook duidelijk kunnen zien wie
goed en wie slecht is. 
1960

Nouvelle vague (vanaf 1950)
Een filmstijl die is ontstaat als
reactie op hollywoodfilms. Deze
films hebben een chaotische
verhaallijn en het is een stuk
moeilijker om je in te leven. Je
hebt heel erg het gevoel dat je
naar een film kijkt. 
1960

Method acting, Stanislavsky
(eerste helft 20e eeuw)
Hij betoogde dat je als acteur
een mens moest zijn, niet alleen
een mens moest spelen. Je moet
je compleet inleven in je personage.
Acteurs kregen subteksten waarin
stond hoe ze zich moesten gedragen.
Deze aanwijzingen stonden vaak 
los van wat de acteurs zeiden. 
Deze acteerstijl werd later heel
populair in Hollywood. 
1950

CoBrA (tot 1951)
Dit was een avant-gardebeweging
in Denemarken, België en 
Nederland. De kunst is
spontaan, intuïtief en experimenteel.
Kunstenaars haalden inspiratie
uit kindertekeningen. 
1948

Jailhouse rock, Elvis Presley
R&B, country en gospel komen
samen en Rock ‘n Roll is geboren. 
Deze muziek doorbreekt de
barrière tussen blanke en
zwarte muziek. Elvis wordt een
groot idool voor blanke tieners. 
1957 Popart

Kunstenaars wilden kunst en 
leven weer samenbrengen en
zich afzetten tegen ‘hogere’
kunst. Alledaagse symbolen
worden afgebeeld met enige
fascinatie en ironie. Vooral
Amerikaanse elementen worden
zo afgebeeld. Deze stroming
is een combi van dada, kubisme
en surrealisme. Originaliteit is
niet meer een vereiste. 
1956

Analytisch kubisme 
(vanaf 1910) 
Beelden uit de werkelijkheid 
worden uiteen verbeeld in
kleine fragmenten. 
1912

Synthetisch kubisme
(vanaf 1912)
Reëele voorwerpen vloeien in
elkaar over. De collage is 
geboren.
1920

Swing (vanaf jaren 30)
Jazz met een off-beat en 
vrijer ritme. Ontstond in de
VS. Een stevige ritmesectie,
gitaar en een swingritme zijn
kenmerkend voor swing. 
1940
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