
Postmodernisme

- verdwijnen van idealisme
- gedachten (politiek, religieus etc)

worden gekozen op   
 basis van bruikbaarheid

In kunst:
geen vernieuwing mogelijk.
Kunstenaars mengen stijlen



 
Eind 20e eeuw: ontstaan nieuwe werkelijkheid door
nieuwe media.
Kunstenaars mengen stijlen en mengen kunst met
massacultuur: Bijv:
Reclame, commercie en fotografie (Toscani en Holzer)
 
 
 
 
 
 
 
Holzer, survival (1983-85)
 
 



 

Olivier Toscani, billboard voor Benetton



 
Term postmodernisme ontstaat in de architectuur.

Tegen functionalisme (modernisme)
Gebruik van verschillende bouwstijlen

 
 
 
 
 
 
 
 
The Lake Shore Drive Apartments,
Chicago, ontworpen door Mies van     Bank of America building, downtown Celebration, Florida
der Rohe in 1948 (foto uit 1955)          Project: Disney Corporation, vanaf 1996. (Venturi, Rossi)

 



 
Rob Scholte geeft postmodernisme vorm in beeldende
kunst.
- Beelden uit media staan centraal in zijn kunst.
- Kritiek op beeldvorming van de werkelijkheid door  
 massamedia.
 
 
 
Rob Scholte: ‘Zelfportret’ (1988)



 
 

Titiaan, venus van Urbino, 1538 Manet, Olympia 1863

Utopia, Rob Scholte



 

 

Rob Scholte, Nostalgia, 1988



 
Jeff Koons laat reclame en kunst door elkaar lopen.
Centraal staat het banale.



 

 

Jeff Koons, New Hoover Deluxe
Shampoo Polishers, 1980-86

Jeff Koons, Rabbit, 1986



 

PUPPY: Voor de ingang van het Guggenheim museum zit Puppy van
kunstenaar Jeff Koons, gemaakt van bloemen die van binnen uit worden
bewaterd. Puppy is een landmark in de stad.
 



 
Beck mixt als postmoderne muzikant alle
muziekstijlen en imago’s



 
Wezen van popmuziek is postmodernistisch.
Gebruiken van verschillende stijlen: cross-over
Of etnische cross-over (bij stromingen uit

verschillende culturen.
Sampling (samples maken dmv sampler) wordt steeds

vaker toegepast. Loop: steeds herhaalde sample.
 
Door cross-overs ontstaan
nieuwe genres:
bijv triphop.
(hiphop, reggae en
synthesizer geluid)



 
Talvin Singh (geboren in Engeland,
Indiase ouders) maakt gebruik van
de etnische cross-over. (house en
oosterse zanglijnen. Synthesizer en
tabla)
 
               
 
               Coldcut wil terug naar vroege                house
en hiphop.                        Experimentele collages van  
                 samples
 



 
Postmodernisme in theater: gebruik van verschillende
disciplines. Theater wordt multimediaal.
 
- dogtroep: mix  circus, straattheater, musical, cabaret  
 
 en beeldende kunst.



 
Ontwikkeling videodans: film en dans worden
gelijkwaardig behandeld in een nieuw kunstwerk.

Thierry de Mey (regie) Rosas danst Rosas, 1997



 
Producenten gaan steeds verder in het shockeren van
het publiek dat overal aan is gewend.
- Muziek: heavy metal: (ontstaan uit hardrock. Extreme rock ‘n  
  roll, extreme tekst, volume en snelheid)
- Film: nouveau violence (Quentin Tarantino)

- Beeldende kunst: Damien Hirst



 

the physical impossibility of death in the mind of someone living
Damien Hirst, 1991



 

Virgin Mother,
Damien Hirst



 
Postmodernisme: vernieuwing is niet meer mogelijk.
Alleen moderne techniek ontwikkelt.

Gebruik hightech in architectuur
Gebruik nieuwste ontwikkelingen in performance en
video-installaties

 
 
Centre Pompidou,
Piano en Rogers, 1977



 

 

Viola Bill, The reflecting pool


