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Le Centre Pompidou (Modernisme)
Le Centre Pompidou is het centrum van de moderne kunst in Parijs. Het 
gebouw wordt gekenmerkt door eenvoudige en functionele architectuur 
uit het modernisme. Het gebouw heet officieel Centre national d’art et 
de culture Georges-Pompidou en is benoemd naar de Franse politicus 
Georges Pompidou. Hij wilde dat er in Parijs een groot publiekscentrum 
gebouwd werd waar allerlei vormen van moderne kunst te zien waren. 
Het Centre Pompidou is opvallend. De gevel heeft allerlei buizen en 
pijpen in verschillende kleuren, elke kleur geeft de functie van de spe-
cifieke buis aan. Het gebouw is niet alleen een uiting van de moderne 
vorm van architectuur, het gebouw functioneert ook als huis voor de 
belangrijkste verzameling van moderne kunst ter wereld. 

“French design hardly exists, except as artificial modernism.”~ Christian 
Lacroix

Futurisme (Modernisme)
“Verbrand de musea en bibliotheken”. Futurisme is een goed voorbeeld 
van een modernistische kunstvorm. Gemaakt door kunstenaars met 
de rug naar het verleden en oog op de toekomst. Maar zoals te zien 
aan de quote is het futurisme meer dan een stroming, het was een 
beweging. Een beweging ontstaan in Italië. De stroming was niet alleen 
in Italië, de Russen namen het futurisme over in de vorm van poëzie. 
“Geschiedenis is onzin”. Ze brachten hun ideeën tot uiting in schilde-
rijen, gedichten en doormiddel van muziek.  De futuristen zagen een 
toekomst die zich richtte op revolutie, gedreven door aanval, strijd en 
beweging. De stroming kwam tot een abrupt einde

toen Italië bij de eerste wereldoorlog betrokken raakte. 

 Nationaal-socialisten (modernistisch/postmodernistisch)
De holocaust, Hitler en Auschwitz. Ze hebben allemaal te maken met 
de zo goed voor hun volk zorgende “nationaal-socialisten”. Het natio-
naal-socialisme was de voorloper van het Nazisme. De nationaal-socia-
listen wilde verandering in de samenleving en haalden veel inspiratie uit 
de geschiedenis. Ze waren wel een beetje tegenstrijdig. De nationaal-
socialisten vonden hun eigen ras, de Ariërs,  superieur, maar Hitler, de 
leider van de partij, had als grote voorbeeld Mussolini en het hakenkruis 
komt van de indianen. De ideeën en inspiratie waren conservatief en de 
acties van deze groep waren gericht op vooruitgang. Ze wilden geschie-
denis maken door de wereld en te veranderen naar hun ideaal. Tijdens 
hun regime werd de wereld gemaakt naar hun ideologie. Zij deden het 
volk geloven dat zij de enige goede partij waren en als enige de waar-
heid spraken. Samenvattend is het over het algemeen een modernisti-
sche groep, maar met post-modernistische trekjes. 
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Intellectualistische literatuur (postmodernisme)
“De tekst is nu de baas en niet meer de schrijver”. De intellectualis-
tische literatuur, een vak apart. Met een constante vraag naar waar-
heid en een goed besef dat de gehele omgeving bestaat uit tekst.  De 
vraag naar waarheid vertaald zich ook naar de manier van schrijven. 
Het is een manier van schrijven die lijkt op het samplen van muziek, 
maar dan in de vorm van tekst. De kunst van het intellectualistische 
schrijven is het in elkaar weven van beroemde citaten op een crea-
tieve manier. De citaten vormen vervolgens een verhaal of een be-
paalde boodschap.  De intellectualistische schrijvers schrijven in deze 
vorm omdat ze weten dat in de taalwereld alles al een keer gezegd of 
geschreven is. De postmoderne teksten hebben dan ook geen kern, 
maar zijn bedoeld om de centrale gedachte over te brengen naar de 
lezer. 

Popcultuur (postmodernistisch)
The Beatles en Elvis Presley waren de pioniers van een hele nieuwe 
cultuur, de popcultuur. Enkele kenmerken van deze cultuur zijn dat 
de mensen zich afzetten tegen de oudere generatie. Ze wilden hun 
eigen weg volgen. Volgers van de popcultuur hadden een andere kijk 
op het leven. Rebels, met een eigen mening en ideologie. De jeugdi-
gen wisten niet dat zij door deze opstanden een verandering terweeg 
brachten. Een verandering die zich later vertakte in verschillende vor-
men van muziek. De opkomst werd eerst gezien als vernieuwend en 
modernistisch, maar dit was niet lang het geval. Dankzij commerciële 
strategieën van platenmaatschappijen om de muziek naar de massa 
te brengen werd het al gauw postmodernistisch. De sterren moesten 
op een commerciële manier hun muziek presenteren aan de fans.     


