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INSPIRATIE INSPIRATIE

DE DROMEN VAN 
ODILON REDON

‘My drawings inspire and are not to be defined. They determine nothing. They place us, as does 
music, in the ambiguous world of the undetermined. They are a kind of metaphor.’ Odilon Redon

Odilon Redon, Het oog, als een vreemde ballon, beweegt zich naar het 
oneindige, 1882, lithografie, 26,2 x 19,8 cm. Rijksmuseum Amsterdam.

Odilon Redon, (1840 - 1916),  Beschermgeest 
van het water 1878, houtskool en krijt op papier, 

466 x 376 mm, Art Institute Chicago.

TEKST: MARIËLLE LASSCHE

Odilon Redon (1840-1916) wordt 
tegenwoordig gezien als een van de 
belangrijkste kunstenaars van het Franse 
Symbolisme van het fin de siècle. Al vroeg 
bewonderden Gauguin, Matisse, Picasso 
en de latere surrealisten zijn 
droomachtige en fantasievolle werken, 
die direct inspelen op de emotie en het 
gevoel van de beschouwer. Het oeuvre 
van Redon is onder te verdelen in twee 
fasen. De eerste fase (tot ca. 1890) wordt 
gekenmerkt door donkere, duistere en 
macabere tekeningen en prenten (litho’s 
en etsen), waarbij alleen zwarttinten zijn 
gebruikt. De tweede fase is juist heel 
kleurrijk en straalt een enorme helderheid 
en vrolijkheid uit.

METAMORFOSE

Redon hanteerde een heel eigen, 
persoonlijke stijl en vormentaal, 
gebaseerd op wetenschappelijke 
waarneming van de natuur, 
gecombineerd met een enorme 
verbeeldingskracht en aandacht voor het 
niet zichtbare. Al vroeg was hij 
geïnteresseerd in de 
natuurwetenschappen en de evolutieleer 
van Darwin en gefascineerd door de 

oorsprong, ontwikkeling en verandering 
in de natuur. Dit is te zien in het steeds 
terugkerend motief van metamorfose en 
transformatie. 

MELANCHOLIE

Zijn stijl en kleurkeuze waren nauw 
verbonden met zijn eigen leven. Door een 
zwakke gezondheid kon hij als kind niet 
naar school en werd hij verzorgd door 
zijn oom in het kale, verlaten landschap 
van de Médoc. In zijn memoires schreef 
hij dat dit landschap een diepe indruk op 
hem heeft gemaakt. Het vroege werk 
ademt deels de melancholieke, eenzame 
en verlaten sfeer van die jeugd. De 
donkere tinten, bizarre, monsterachtige 
wezens en soms beangstigende scènes 
doen denken aan de fantasiewereld van 
Jheronimus Bosch, Pieter Breughel en 
Francisco Goya. 

CONTRAST

Redons oeuvre stond destijds in schril 
contrast met de lichte pastelkleuren van 
het Impressionisme, waar het vooral ging 
om de weergave van de zichtbare 
werkelijkheid. Redon keerde juist naar het 
onzichtbare, het innerlijk, de fantasie en 
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de droom, maar combineerde dit met 
elementen uit de herkenbare wereld. 
Planten en dieren kregen menselijke 
gezichten en emoties, zoals De lachende 
spin, en we zien fantasieën waarbij grote 
starende ogen zweven in een landschap, 
zoals Ballon-oog. 

Deze tekeningen en prenten noemde hij 
zelf Les noirs. Met houtskool en krijt 
verkreeg hij verschillende nuances, van 
scherpe lijnen tot fluweelachtig zwart, 
door te krassen, wrijven of ‘doezelen’. 

ILLUSTRATIES

Zijn werk werd pas laat opgemerkt bij 
een breed publiek met zijn illustraties 
voor gedichten en verhalen van schrijvers 
als Gustave Flaubert, Stéphane Mallarmé 
en Emile Verhaeren. De échte doorbraak 
kwam ook met illustraties, in het klassieke 
boek van het decadentisme: Karl 
Huysman’s A Rebours, in 1884. De held 
van het boek is een fervent verzamelaar 
van Redon’s werk. Hoewel de prenten 

Odilon Redon, Lachende spin, L’Araignée 
souriante, 1881, houtskool op papier, 

47.5 x 37 cm. Kunsthaus Zurich.

Odilon Redon, Papillons (Butterflies), ca. 1910, 

olieverf op canvas, 73.9 x 54.9 cm. MOMA NY.

Odilon Redon, Le Char d’Apollon, ca. 1910, olieverf en 

pastel op canvas, 91.5 x 77 cm. Musée d’Orsay, Parijs.

Odilon Redon, Pandore (Pandora, ca. 1914, olieverf op canvas, 

143.5 x 62.2 cm. Foto: bpk / The Metropolitan Museum of Art
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geen letterlijke verbeelding zijn van de 
verhalen, geven ze wel heel goed de 
beklemmende sfeer en het unheimische 
gevoel van de teksten weer.

ANDERE STIJL

Tussen ca. 1878 en 1900 produceerde 
Redon ongeveer 30 etsen en 170 litho’s, 
waarvan hij ongeveer tweederde uitgaf 
als album of portfolio. Een verzameling 
prenten verbeeldde zo een eigen verhaal 
waarmee de kunstenaar een heel nieuwe 
vorm van visuele ‘storytelling’ in het leven 
riep.

Zo rond 1890 veranderde zijn stijl 
radicaal. Zelf beschreef hij deze nieuwe 
periode als een zeer vreugdevolle en 
zonnige periode, die samenviel met de 
geboorte van zijn zoon. Transformerende 
wezens en aandacht voor de natuur 
bleven daarin een heel grote rol spelen, 
maar nu op een totaal andere manier. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het werk 
Papillons/Buttersflies. De kleurrijke 
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vlinders lijken voort te komen uit het 
landschap en ook de bloemen veranderen 
in vlinders, of andersom.

SYNESTHESIE

Redon ging ook andere materialen 
gebruiken, zoals pastelkrijt en olieverf, 
waarmee hij de kleuren in elkaar liet 
overlopen en vervagen, zoals hij eerder 
deed met houtskool en krijt. Hiermee 
verkreeg hij dromerige effecten die direct 
inspelen op het gevoel. Daarmee gaf hij 
op zijn eigen unieke manier uiting aan 
het in de late 19de eeuw zeer populaire 
thema van de synesthesie, een 
vermenging van de verschillende 
zintuigen.

MYTHOLOGIE

Het late werk is dus nog steeds even 
droomachtig, maar wordt nu gekenmerkt 
door kleurrijke visioenen waarin Redon 
klassieke thema’s uit de mythologie op 
een moderne en heel persoonlijke manier 
verbeeldde. Een van zijn favoriete 
symbolen was het gevleugelde paard 
Pegasus, het symbool van artistieke 
inspiratie. Het mooiste voorbeeld hiervan 
is Pegasus and the Muse, met een 
kleurrijke, mysterieuze en magische 
atmosfeer. Hiermee maakte hij het 
abstracte begrip inspiratie voelbaar en 
tastbaar. 

APOLLO

Het motief van Apollo (beschermgod van 
de kunsten) was een andere favoriet. Het 
mooiste voorbeeld hiervan is te zien in 
Musée d’Orsay. Apollo zit op zijn wagen, 
getrokken door vier witte paarden. De 
zonnegod verschijnt als een soort 
kleurrijke aureool van gouden en roze 
tinten die oplossen in het licht. Onder 
hem doemt een grote slang op (de slang 
van Delphi), die hij met zijn pijlen weet te 
overmeesteren. De voorstelling is niet 
alleen een overwinning van goed op 
kwaad, maar in diepere zin vooral een 
overwinning van kleur op de duisternis, 
of zelfs die van de geest op de materie. 

Odilon Redon, Pegasus and the Muse, 1900, 

olieverf op canvas, 73 x 54 cm. Privé collectie.

Odilon Redon, Chimère (Monstre 
fantastique), 1883, 

houtskool en krijt op papier,  

Museum Kröller-Müller.

Het Kröller-Müller Museum wijdt in de 
zomer van 2018 een bijzondere tentoon-
stelling aan Odilon Redon. Met 100 
werken werpt het museum nieuw licht op 
de manier waarop de Franse symbolisti-
sche kunstenaar zijn liefde voor literatuur 
en muziek verwerkte in zijn schilderijen 
en tekeningen. Van 2 juni - 9 sept. 2018


