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Een unieke combinatie van Matisse 
zijn welbekende expressieve werken 
tot aan zijn decoratieve knipsels



De wereld beroemde Henri Matisse is een Franse kunstenaar. Matisse is geboren 
in 1869 in Frankrijk. Matisse begon met het studeren van rechten maar volgde 
onder tussen tekenlessen op de plaatselijke kunstschool. Matisse werd in 1890 
ziek en kreeg van zijn moeder een doosje olieverf.  Hij werd gegrepen door de 
kleuren en sindsdien is hij zich gaan richten op kunst, tegen de voorkeur van zijn 
familie.

Matisse was naast schilder 
ook beeldhouwer, tekenaar 
en graficus maar wordt het 
meest herinnerd voor zijn 
schilderijen. Matisse stond 
bekend om zijn expressieve, 
decoratieve en grootschalige 
schilderijen. Zijn eerste 
werken die hij in 1890 en 
1900 maakte behoorde tot de 
fauvistische kunstbeweging. 
Matisse wordt ook wel 
gezien als de grondlegger 
van het fauvisme. Fauvisme 
kenmerkt zich door het 
gebruik van felle contraster-
ende en nauwelijks gemende 
kleuren.

Frankrijk - 1869



Matisse verhuisde in 1943 naar Vence, een gemeente tussen Nice 
en Antibes. Hij werd onder andere hier geïnspireerd geraakt door 
bloemen, weelderige planten en zonnige interieurs. 
Door de wereld over te reizen werd hij nog meer geïnspireerd door 
wat hij om zich heen zag. Hij bleef daardoor zoeken naar nieuwe 
invloeden. Zo maakte hij reizen naar onder andere de Verenigde 
Staten, Tahiti en Marokko. Matisse schilderde zijn modellen vaak 
in exotische settingen. 

Kamers versierd met vazen, bloemen en fruit, 
daar stond Matisse bekend om





In 1941 werd Matisse gediagnosticeerd 
met buikkanker. Er kwam een moment 
dat hij aan de (rol)stoel gebonden was 
door een verkeerd verlopen operatie. 
Hierdoor kon hij niet meer lang staand 
schilderen. De oplossing vond hij in het 
werken met gesneden en geverfd papier.  

Papiers gouches et decoupes

Hij maakte van dit papiere collages. Matisse knipte 
vormen uit die hij weer voor het grotere werk geb-
ruikte en rangschikte ze om levendige composities te 
vormen. Matisse zijn assistenten hielpen hem bij het 
maken van de kunstwerken. Zo verfden zij het papi-
er en prikten de uitgeknipte vormen op de muren en 
verplaatsen deze op aanwijzing van Matisse.

Deze periode wordt de periode van zijn papiers gouches et 
decoupes genoemd. De kniptechniek werd zijn belangrijk-
ste kunstvorm en zijn enige medium voor expressie.

Zijn enige medium voor expressie





De verhalen van het stedelijk

Weekelijks zijn op onze website podcasts te beluisteren met verhalen achter onze 
kunstwerken. Natuurlijk moet Matisse hierin niet ontbreken en lichte wij een van 
zijn kunstwerken uit namelijk de: Vrouw in een paarse jas, die te bewonderen is in 
de expositie. Dit is een schilderij door Matisse gemaakt in 1937. Dit kunstwerk is een 
voorbeeld van een van de laatste olieverfschilderijen van Matisse. Vrouw in een paarse 
jas is een voorbeeld van de expressieve stijl van Matisse.

Wie is deze mystieuze 
vrouw?

In dit schilderij heeft hij Lydia 
Delectorskaya geschilderd. Deze 
vrouw was niet zomaar een model 
voor Matisse. Deze vrouw heeft een 
belangrijke rol gespeeld in zijn leven, 
vooral in de periode dat Matisse erg 
ziek werd.

Bezoek de expositie en de podcast op 
onze website om het verhaal achter 
Lydia te horen.

Beluister onze podcasts voor meer achtergrond 
informatie achter bijzondere werken


