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     Online-cursus Cultuur van het Moderne 1e helft van de 20e eeuw 
De kunst en cultuurgeschiedenis van alle kunstdisciplines komen aan bod! 

           

Beeldend        Film        Fotografie        Muziek        Dans        Theater        Architectuur 
 

Praktische informatie Online-cursus Cultuur van het Moderne 1e helft van de 20e eeuw: 

o Online-cursus via ZOOM. 

o Online-cursusprijs: 84 euro (inclusief studiemateriaal; de complete collegereeks 

krijgt u digitaal toegestuurd). 

o Acht hoorcolleges (90 minuten per college, inclusief 15 minuten pauze). 

o Tijd: woensdag van 14.00 uur tot 15.30 uur. 

o Data cursus: 5, 12, 19 oktober + 2, 9, 16, 23, 30 november 2022. 

o Inschrijven via de site http://www.ovalart.nl of mail naar jovaal@xmsnet.nl 

 

Voor deze cursus is geen speciale vooropleiding of voorkennis nodig.  

De cursus is online via Zoom te volgen. Interactie is mogelijk en er is voldoende tijd en ruimte 

voor het stellen van vragen. 

Het beeldmateriaal wordt aan u getoond via een PowerPointpresentatie. 

De complete collegereeks wordt na afloop van elk college aan de cursisten toegezonden. 

Naast het lesgeven (1e graads docent kunstgeschiedenis-cultuurbeschouwing) ben ik, Josje 

Schouten, ook werkzaam als autonoom beeldend kunstenaar. 
 

Cultuur van het Moderne 1e helft van de 20e eeuw  

Het culturele klimaat in de eerste helft van de 20e eeuw wordt getekend door twee 

wereldoorlogen, de economische wereldcrisis en de opkomst van het fascisme. Nieuwe regels en 

uitgangspunten zorgen voor een vermenging van diverse kunstdisciplines. In de 19e eeuw legt het 

impressionisme de nadruk op het zichtbare, terwijl in de 20e eeuw het expressionisme juist 

uitdrukking geeft aan alles wat hierachter schuilgaat. Kunstenaars laten zich inspireren door de 

psychoanalyse van Sigmund Freud. De avant-garde zoekt de confrontatie en maakt zich los van de 

maatschappij; hierdoor wordt de kunst minder toegankelijk voor het grote publiek. 
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