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Voorwoord
Tijdens mijn stage in het RKD heb ik de stillevens van de Spaanse afdeling van de
Stillevendocumentatie Sam Segal gedocumenteerd. Van de meer dan honderd
kunstenaars die deze groep bevatte, heb ik informatie verzameld en ben ik veel te
weten gekomen. Bovendien zag ik veel mooie afbeeldingen voorbij komen. De
eenvoud en kracht van de werken spraken mij erg aan. Rieke van Leeuwen, mijn
stagebegeleider, stelde me toen voor om mijn scriptie over ‘de Spanjaarden’ te
schrijven en er een overzichtswerk van te maken. Er bestaan echter al veel dergelijke
werken en ik heb een tijd nagedacht hoe ik mijn interesse voor de Spaanse kunst in
een scriptievorm zou kunnen gieten. Plotseling besefte ik mij dat ik geen idee had
hoe de stillevenschilderkunst er in de periode tussen Goya en Picasso uitzag. Het
idee voor een scriptie over negentiende-eeuwse Spaanse stillevens was geboren.
Bij deze wil ik graag mijn begeleider Saskia de Bodt van harte bedanken voor
haar steun en begeleiding tijdens het hele proces en haar geduld met mij. Ook Rieke
van Leeuwen, die aanbood om mijn tweede lezer te zijn en mij in het RKD onder
andere reuze geholpen heeft met het scannen van verschillende afbeeldingen, wil ik
van harte bedanken.
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Afb. 1. Juan Sánchez Cotán, Kweepeer, kool, meloen en komkommer, ca. 1602, olieverf op doek, 68,9 x
84,5 cm, San Diego Museum of Art.

Afb. 2. Juan van der Hamen y León, Stilleven met artisjokken, bloemen en
glazen vazen, 1627, olieverf op doek, 81 x 110 cm, Museo del Prado, Madrid.
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Het stilleven in Spanje
Spaanse stillevenschilderkunst van de zeventiende en de achttiende eeuw is de
laatste jaren steeds meer onderzocht. Aan het eind van de zestiende eeuw begonnen
in verschillende landen kunstenaars stillevens te schilderen. Stillevenelementen
kwamen tot dan toe wel voor in schilderijen, maar het ontstaan van een zelfstandig
genre was nieuw. De eerste stillevens tonen dingen als fruit, manden en kommen.
Het genre kwam gelijktijdig in de Nederlanden, Italië en Spanje op.1 Het Spaanse
stilleven heeft zich tot een heel eigen genre ontwikkeld. De eerste Spaanse
stillevenschilder die we bij naam kennen, Blas de Prado (ca. 1546-1600), schilderde in
ieder geval voor 1593 al vruchtenstillevens. Van hem zijn tot nog toe geen werken
bekend, maar een bekende leerling van hem was Juan Sánchez Cotán (1560-1627).
Het stilleven Kweepeer, kool, meloen en komkommer (ca. 1602, afb. 1) is een goed
voorbeeld van zijn unieke stijl en behoort tot de vroegste van alle Europese
stillevens.2
De zeventiende eeuw, de gouden eeuw van het stilleven in Spanje, begint met
Juan van der Hamen y León (1596-631), hofschilder te Madrid en vooral bekend
door zijn stillevens. Hij schilderde bloemen en vruchten, en stillevens met rijkelijk
gedekte tafels of uitgestalde zoetigheden (afb. 2).3 Een van de weinige Spaanse
stillevenkunstenaars die destijds internationaal faam maakte met zijn werk, was Juan
Fernández, El Labrador (rond 1630). Zijn specialiteiten waren eenvoudige bloem- en
vruchtenstillevens.4
In Sevilla begon het stilleven in de jaren 1640 te floreren. Francisco de
Zurbarán (1598-1664) heeft daar belangrijke stillevens geschilderd, hoewel hij geen
specialist was (afb. 3).5 In het oosten van Spanje was het vooral Tomás Hiepes (ca.
1610-1674) die met zijn individuele karakter een grote invloed op andere
kunstenaars in en rond Valencia uitoefende. In Spanje gingen schilders zich vanaf circa
1650 specialiseren in het genre van de bloemschilderkunst. Juan de Arellano (16141676) was in Madrid een van de belangrijkste bloemstillevenschilders. Hij schilderde
uitbundige en verfijnde werken.6

Afb. 3. Francisco de Zurbarán, Stilleven met citroenen, sinaasappels en een roos, 1633, olieverf
op doek, 62,2 x 109,5 cm, North Simon Museum of Art, Pasadena.
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De overgang van de zeventiende naar de achttiende eeuw was geen goede
periode voor de stillevenschilderkunst in Spanje. Uit de eerste helft van de
achttiende eeuw is geen enkel stilleven van grote kwaliteit bekend. In de tweede
helft van de achttiende eeuw ontstond weer vernieuwing in de Spaanse
schilderkunst, onder andere door de oprichting van academies. Een kunstenaar die
daar zijn wortels in had en de belangrijkste Spaanse stillevenspecialist van de
achttiende eeuw genoemd kan worden, was Luis Meléndez (1716-1780, afb. 4).7
Aan het begin van de negentiende eeuw maakte Francisco de Goya (17461828) een tiental stillevens. Deze bekende kunstenaar was geen stillevenspecialist,
maar heeft met deze werken wel een belangrijke invloed gehad op volgende
generaties. Ze worden gedateerd tussen 1808 en 1812 en stellen bijna uitsluitend
dode dieren voor (afb. 5). Het zijn geen traditionele keukenstukken of jachtstillevens,
maar geslachte, bijna vermoorde dieren, waarvan de stukken vlees niet als een mooie
jachttrofee pronken, maar haast medelijden opwekken. Deze stukken zijn een
abrupte breuk met de stilleventraditie van de achttiende eeuw, en worden wel de
eerste expressionistische stillevens genoemd.8
Na Goya genoot het stilleven in de negentiende eeuw een steeds groter
wordende populariteit, maar er stond geen nieuwe grootmeester op. Pablo Picasso
(1881-1973) was de eerste Spanjaard die het stilleven weer nieuw leven heeft
ingeblazen (afb. 6). In zijn eerste fase van het kubisme experimenteerde hij met
nieuwe manieren om een compositie in elkaar te zetten. Hij koos neutrale
onderwerpen, meestal stillevens van voorwerpen, die hij op een abstraherende
manier schilderde.9 Andere belangrijke Spaanse kunstenaars die in de twintigste
eeuw stillevens hebben gemaakt, zijn Juan Gris (1887-1927) en Joan Miró (18931983). Gris sloot zich in de tweede kubistische fase, die vaak synthetisch kubisme
wordt genoemd, bij Picasso aan en maakte er een sterk geometrische kunst van.
Miró behandelde het stilleven op een surrealistische manier. Samen met Picasso
hebben zij het Spaanse stilleven in de twintigste eeuw weer groot gemaakt.10

Afb. 4. Luis Meléndez, Stilleven met sinaasappels,
watermeloen, honingpot
en kistjes met snoepgoed, ca. 1760,
olieverf op doek, 48,3 x 34,5 cm,
Museo del Prado, Madrid
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Afb. 5. Francisco de Goya, Een dode kalkoen, 1808-1812, olieverf op doek, 45 x 62 cm, Museo del
Prado, Madrid.

Afb. 6. Pablo Picasso, Fruitschaal,
1908-1909, olieverf op doek,
74,3 x 61 cm, Museum of Modern
Art, New York.
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De negentiende eeuw: een weinig ontgonnen gebied
De gouden eeuw van Spanjes stillevenkunst is veel onderzocht. Over de
stillevenschilderkunst in het Spanje van de negentiende eeuw lijkt echter weinig
informatie beschikbaar te zijn. Hoe staat het met het onderzoek naar deze periode?
Om deze vraag te beantwoorden volgt een kort overzicht van de in Nederland
bekende literatuur over het Spaanse stilleven, vanaf het eerste overzichtswerk in
1940 tot aan de laatste tentoonstellingscatalogus in 2003.
Het kunsthistorisch onderzoek naar het Spaanse stilleven begint in 1940 met
het grote overzichtswerk Floreros y bodegones en la pintura española. Catalogo illustrado
de la exposicion (Bloemstukken en stillevens in de Spaanse schilderkunst. Geïllustreerde
catalogus van de expositie) van Julio Cavestany.11 Dit boek dat bij de gelijknamige
tentoonstelling uit 1935 verscheen, behandelt het Spaanse stilleven vanaf de vroegste
tijd tot aan het moment van schrijven. De catalogus is ook vandaag de dag nog een
belangrijk referentiewerk. De geschiedenis wordt beschreven inclusief een selectie
van bijna tweehonderd schilderijen, waarvan de meeste afkomstig uit privécollecties
en nog nooit door publiek gezien waren. Er wordt ook een uitgebreide namenlijst
van de kunstenaars en hun biografieën gegeven. Bovendien werden veel van de
belangrijke thema’s in het onderzoek naar het Spaanse stilleven (zoals het ontstaan
van stillevenschilderkunst en de kenmerken daarvan) voor het eerst in deze analyse
beschreven. Tot dan toe was nog nooit op zo’n grote schaal onderzoek gedaan naar
het Spaanse stilleven.12 In dit boek wordt de negentiende eeuw niet heel uitgebreid
behandeld. Cavestany beschrijft de overgang van neoclassicisme naar romantiek aan
het begin van de eeuw. Hij geeft aan dat in de negentiende eeuw veel bloemstukken
en stillevens geschilderd werden, maar is van mening dat deze werken geen grote
kwaliteit bezitten. De composities vindt hij conventioneel en oppervlakkig.13
Na dit pionierswerk zien we Spaanse stillevens voorkomen in
tentoonstellingen over Europese stillevenschilderkunst, die ook rond deze tijd
opkwamen. De eerste belangrijke expositie was La nature morte de l’Antiquité a nos
jours in 1952 in Parijs. Ook de Duitse tentoonstelling Stilleben in Europa in 1979 was
een belangrijke factor in het onderzoek naar stillevens in het algemeen en Spaanse
stillevens in het bijzonder. De Spaanse negentiende eeuw komt in deze
overzichtswerken niet voor, alleen Goya en Picasso zijn kunstenaars die genoemd
worden. Ook latere tentoonstellingen en onderzoek, zoals de overzichtwerken
Stilleben. Die italienischen, spanischen und französischen Meister van Grimm uit 1998 en
Die Geschichte des Stillebens uit 1998 van Ebert-Schifferer, gaan voorbij aan de Spaanse
negentiende eeuw en noemen alleen Goya aan het begin, en Picasso aan het eind van
de eeuw. Twintigste-eeuwse kunstenaars zoals Gris en Miró worden wel genoemd.14
Het specifieke onderzoek naar het Spaanse stilleven ligt ondertussen vrijwel
stil. In 1964 verschijnt de eerstvolgende catalogus, bij de kleinschalige tentoonstelling
The golden age of spanish still-life painting. Late 16th through early 19th centuries in de
Verenigde Staten. Dit is een kort overzicht van het Spaanse stilleven vanaf de gouden
eeuw tot in de negentiende eeuw. Het werk bestaat uit een informatief stuk en een
veertigtal afbeeldingen. De samenstellers kozen voor een onderwerp dat tot dan toe
in de Verenigde Staten niet heel bekend was en maakten gebruik van Amerikaanse
bruiklenen. De negentiende eeuw wordt in het kort behandeld met de mededeling
dat het schilderen van stillevens in de negentiende eeuw steeds populairder werd,
maar dat na Goya geen nieuwe grote meester is opgestaan.15
Hierna is er nog een klein onderzoek van stillevenspecialist Ingvar Bergström.
Hij verhaalt over de algemene geschiedenis van het Spaanse stilleven. Over de
negentiende eeuw meldt hij dat er dan vrij veel stillevenschilders zijn, maar geen van
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werkelijk belang is.16 Van de schilders die tussen 1800 en 1914 werkten, behandelt
hij alleen Goya en Picasso.
Uiteindelijk werd na lange tijd de eerste tentoonstelling van formaat in 1983
in Madrid georganiseerd door Alfonso Pérez Sánchez. Pintura Española de bodegones y
floreros de 1600 a Goya (Spaanse schilderkunst van stillevens en bloemstukken van 1600
tot Goya) had bijna tweehonderd schilderijen en was daarmee net zo veelomvattend
als de expositie van Cavestany, maar met recenter onderzoek. In het boek zijn zowel
nieuwe informatie als nieuwe inzichten te vinden. De negentiende eeuw wordt niet
behandeld, het laatste hoofdstuk gaat over Goya.17
De belangrijkste reactie op de tentoonstelling van Pérez Sánchez was Spanish
Still Life in the Golden Age, 1600-1650. Deze was georganiseerd door William Jordan
en werd gehouden in 1985, vijftig jaar na de historische tentoonstelling van
Cavestany, in Fort Worth (Verenigde Staten). Het was het eerste Engelstalige boek
over het Spaanse stilleven. Deze tentoonstelling concentreerde zich alleen op de
formatieve periode van stillevenschilderkunst in Spanje en heeft daarom veel diepte
en focus, maar behandelt niet de schilderkunst van de negentiende eeuw.18
In 1995 volgt het boek Spanish Still life. From Velazquez to Goya met een
gelijknamige tentoonstelling in Londen, een samenwerking tussen William Jordan en
Peter Cherry, beide specialisten op het gebied van de Spaanse stillevenschilderkunst.
In dit onderzoek komen alle tot dan toe bekende kunstenaars van de zeventiende tot
en met het eind van de achttiende eeuw aan bod. In tien hoofdstukken worden
verschillende periodes en plaatsen behandeld en het aantal kunstenaars is groter dan
in eerdere onderzoeken. Ook dit werk eindigt met Goya. We zien wel een aantal
kunstenaars die in de negentiende eeuw werkten, maar van hen wordt voornamelijk
achttiende-eeuws werk getoond omdat het grootste deel van hun carrière in de
achttiende eeuw lag.19
Het volgende belangrijke onderzoek naar de Spaanse stillevenschilderkunst is
de tentoonstelling El Bodegón español. De Zurbarán a Picasso (Het Spaanse stilleven. Van
Zurbarán tot Picasso) in 1999 in Bilbao.20 Deze tentoonstelling volgt de ontwikkeling
van het Spaanse stilleven vanaf de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. Het is
de eerste keer dat een expositie tot het heden gaat. Het is een uitgebreide publicatie
waarin het stilleven chronologisch behandeld wordt. Anders dan de titel zou doen
vermoeden, worden slechts twee kunstenaars behandeld die in de negentiende eeuw
geboren zijn, van wie werk uit de twintigste eeuw getoond wordt. Na Goya zien we
het eind van de negentiende en vooral het begin van de twintigste eeuw: de avantgarde, het kubisme. Zoals de auteurs zelf aangeven, is het negentiende-eeuwse
Spaanse stilleven nog steeds slecht onderzocht.21
Ook zien we aan het eind van de twintigste eeuw verschillende biografieën
over Spaanse, veelal zeventiende-eeuwse, stillevenschilders verschijnen.22 De laatste
Engelstalige publicatie over het Spaanse stilleven in het algemeen is "El bodegón". An
exhibition. Spanish still life painting from the 17th to the 19th century van Peter Cherry
uit 2003.23 Het is de catalogus bij een kleine tentoonstelling in Londen en Madrid
waarin het recentste onderzoek in kaart wordt gebracht, omdat het Spaanse
stilleven relatief nog steeds weinig onderzocht is. Er zijn schilderijen van belangrijke
zeventiende- en achttiende-eeuwse schilders. De schilderkunst uit de negentiende
eeuw is vertegenwoordigd met vijf schilders, van wie er vier ook in het RKD
gedocumenteerd zijn. Cherry geeft aan dat over de schilderkunst van de negentiende
eeuw nog weinig bekend is en dat het zelfs een van de grote raadsels in het
onderzoek naar het Spaanse stilleven is. Tot op heden heeft het nog niet de
wetenschappelijke aandacht gekregen die het verdient.
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Ook in algemene overzichtswerken van Spaanse kunst komt het stilleven in
de negentiende eeuw weinig of niet voor. Ten eerste komt het stilleven als
onderwerp niet veel voor en ten tweede komt de negentiende eeuw, althans de tijd
tussen Goya en Picasso, lang niet altijd voor. In het vrij uitgebreide Spanish painting.
From Velazquez to Picasso uit 1952 bijvoorbeeld, gaat het hoofdstuk over de
negentiende eeuw vooral over Goya (niet zijn stillevens) en de respons op zijn
oeuvre. Stromingen zoals de romantiek en het impressionisme worden genoemd,
maar als genre komt vooral het landschap aan bod.24 In het bondige overzicht Spanish
Painting uit 1973 gaat het uiteraard ook over Goya, waarna de auteur aangeeft dat de
schilderkunst in het negentiende-eeuwse Spanje vrij tam lijkt en dat er weinig over
bekend is. Hij schrijft niet over stillevens maar voornamelijk over bourgeoise
genreschilderkunst en academische schilderkunst.25 De laatste tentoonstelling over
Spaanse schilderkunst waar ook de negentiende eeuw in voorkomt, is Spanish
painting from El Greco to Picasso. Time, truth and history uit 2006. Deze tentoonstelling
is gebaseerd op thema’s. In het hoofdstuk over stillevens wordt direct van Goya naar
Picasso gesprongen.26
Ook in literatuur over schilderkunst in de negentiende eeuw komt het
Spaanse stilleven in de negentiende eeuw niet voor. In de drie overzichtswerken Art
of the nineteenth century. Painting and sculpture van R. Rosenblum uit 1984, Nineteenth
century art. A critical history uit 1994 van S. Eisenman en Ninetheenth-century European
art van P. ten-Doesschate Chu uit 2006 wordt Goya behandeld, maar niet met zijn
stillevens. Spaanse schilders na Goya worden bijna niet genoemd. Ten-Doesschate
Chu geeft aan dat Goya ons beeld van Spaanse kunst aan het eind van de achttiende
eeuw zo sterk domineert, dat we vaak vergeten dat er nog meer kunstenaars rond
die tijd in Spanje werkten. Wellicht dat dit een oorzaak is van de geringe aandacht
voor de negentiende-eeuwse stillevenkunstenaars.27
Samenvattend kunnen we zeggen, dat er in de loop der jaren steeds meer
onderzoek is gedaan naar het Spaanse stilleven. Het vroegste onderzoek verscheen
in de jaren dertig van de twintigste eeuw in de vorm van een uitgebreid naslagwerk,
wat in de zeventig jaar daarna is aangevuld en uitgebreid met gegevens, inzichten,
afbeeldingen, biografieën en toeschrijvingen. Deze grotere belangstelling voor het
Spaanse stilleven ging hand in hand met het onderzoek naar het stilleven in het
algemeen, een onderwerp dat vanaf het midden van de twintigste eeuw op steeds
meer wetenschappelijke belangstelling kon rekenen. Het onderzoek naar Spaanse
stillevens richt zich vooral op de zeventiende eeuw, de opkomst en bloeiperiode van
het Spaanse stilleven. In later onderzoek wordt de twintigste eeuw betrokken. Ook
in algemene overzichtswerken van Spaanse kunst of Europese stillevens komt het
stilleven in de negentiende eeuw weinig of niet aan bod.
Informatie over Spaanse stillevens in de periode tussen Goya en Picasso
ontbreekt dus voor een groot deel in alle soorten literatuur. Hoe heeft de
stillevenschilderkunst in Spanje zich in de negentiende eeuw ontwikkeld? Wie waren
de (belangrijkste) stillevenschilders? Wat waren hun hoofdonderwerpen en
specialismen? En zijn er duidelijke stijlperiodes te onderscheiden in de Spaanse
stillevenschilderkunst van de negentiende eeuw?
Methode
Dit onderzoek voer ik uit met materiaal beschikbaar in het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie (RKD) te Den Haag. Het RKD heeft een grote
collectie beelddocumentatie waarin ook Spaanse schilders goed vertegenwoordigd
zijn. Deze is de primaire bron voor mijn onderzoek. Ik gebruik de
beelddocumentatie van de collectie Buitenlandse Kunst en de Stillevendocumentatie
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Sam Segal. De beelddocumentatie Buitenlandse Kunst bestaat uit ruim 3,2 miljoen
afbeeldingen van Westerse beeldende kunst vanaf de late middeleeuwen tot heden.28
De Stillevendocumentatie Sam Segal is een collectie die dr. Sam Segal, bioloog en
specialist op het gebied van Noord- en Zuid-Nederlandse stillevens, de afgelopen 35
jaar heeft opgebouwd en aan het RKD heeft geschonken. Deze bestaat uit informatie
en beeldmateriaal van ca. 90.000 stillevens en naar schatting ruim 15.000
kunstenaars. Hoewel de grootste en belangrijkste rubriek in de beelddocumentatie
die van Nederlandse stillevens is, is er ook ruim materiaal van Spaanse stillevens
voorhanden. Daarin zijn 106 kunstenaars vertegenwoordigd met afbeeldingen en
informatie. Dit archief is op kunstenaarsnaam ontsloten via de database RKDartists&,
waarin per kunstenaar een overzicht wordt gegeven van de aanwezige documentatie
in het RKD en die zo een toegang tot het materiaal vormt.29
Om de gewenste informatie te verkrijgen, heb ik in RKDartists& gezocht op
de termen ‘werkzame periode 1800-1914’ + ‘Spaanse nationaliteit’ + ‘onderwerp:
stillevens’. Voor het afbakenen van de negentiende eeuw heb ik gekozen voor de
periode 1800-1914. Met deze grenzen ben ik strikt omgesprongen, hoewel het
natuurlijk wel kon voorkomen dat een kunstenaar die in de negentiende eeuw
werkte in de achttiende eeuw geboren was. Als dat het geval was, heb ik er wel altijd
voor gezorgd werk van die persoon uit de negentiende eeuw te onderzoeken. Het
begrip ‘Spaanse nationaliteit’ was voor iedere onderzochte kunstenaar duidelijk: ik
heb gekozen voor kunstenaars die zijn geboren in Spanje of genationaliseerd tot
Spanjaard. Kunstenaars uit andere Spaanstalige landen heb ik niet meegenomen in
mijn onderzoek. Voor de definitie van een stilleven heb ik gebruik gemaakt van de
definitie van een stilleven zoals deze door het RKD gehanteerd wordt. Deze luidt als
volgt: ‘Voorstellingen van in het algemeen levenloze/onbezielde voorwerpen,
verenigd tot een compositie, veelal tegen een neutrale achtergrond, maar ook wel
op de voorgrond van een landschap, historie of genrevoorstelling.’30 De
onderwerpen van stillevens zijn in het RKD onderverdeeld in de volgende groepen:
atelierstillevens, banketjes, bloemstillevens, boekenstillevens, boerderijstillevens,
bosstillevens, gedekte tafel (stillevens), groentenstillevens, jachtstillevens,
keukenstillevens, marktstillevens, ontbijtjes, planten, poppenstillevens,
schelpenstillevens, speelgoed/poppen, stillevens met muziekinstrumenten,
tabakstillevens, trompe-l’oeilstillevens, vanitasstillevens, visstillevens,
vruchtenstillevens, wapenstillevens.31 Deze onderscheiding heb ik ook aangehouden.
In het Spaans wordt een stilleven vaak aangeduid met ‘bodegón’. Naast de betekenis
van ‘stilleven’ kan met ‘bodegón’ ook een keukenscène of genrestuk met figuren en
etenswaren worden bedoeld.32 Werken met een dergelijke voorstelling heb ik in
mijn onderzoek niet meegenomen.
In de database van het RKD heb ik 38 Spaanse kunstenaars gevonden die
stillevens maakten en werkzaam waren tussen 1800 en 1914. Van vijf van hen was in
de beelddocumentatie en elders geen gedateerd stilleven of geen stilleven uit deze
periode beschikbaar. Deze schilders heb ik daarom weggelaten, en daardoor komt
het totaal aantal kunstenaars in dit onderzoek uit op 33. De gegevens heb ik
geanalyseerd op geslacht, geboortedatum, sterfdatum, werkzame periode, plaats van
werkzaamheid, opleiding, stijl, onderwerpen en waardering (veilingprijzen,
internationale collecties).
De afbeeldingen van werken van de kunstenaars heb ik in principe gevonden
in de beelddocumentatie van het RKD. Wanneer op internet, bijvoorbeeld in een
online catalogus van een museum of veilinghuis, een afbeelding van betere kwaliteit
beschikbaar was dan in de beelddocumentatie, heb ik daarvoor gekozen. Ik heb
alleen afbeeldingen verzameld die gedateerd waren (door de kunstenaar zelf of door
12

bijvoorbeeld een veilinghuis), of die van kunstenaars waren van wie het zeker was
dat ze in de negentiende eeuw, en niet daarvoor of daarna, werkzaam waren. Op
deze manier kan ik met zekerheid zeggen dat de werken tussen 1800 en 1914
gemaakt zijn. Omdat de titels van de werken vaak in het Spaanse geschreven waren,
heb ik ze in het Nederlands vertaald. In de lijst met afbeeldingen zijn de
oorspronkelijke titels opgenomen.
In de databases van het RKD, handboeken, literatuur en veilingcatalogi, heb ik
zoveel mogelijk informatie over de kunstenaars opgezocht. Ik heb gebruik gemaakt
van bronnen die in Nederland te vinden waren. Deze waren grotendeels Engelstalig
en in een enkel geval Spaans. De Spaanstalige literatuur, vier boeken, heb ik zoveel
mogelijk vertaald en gelezen.
Kunstenaars, en vooral Spaanse, zijn soms onder meer dan één naam bekend.
Ik heb in mijn onderzoek gekozen om de kunstenaarsnaam zoals die in RKDartists&
vermeld staat te gebruiken, ook al vermeldt een veilinghuis of museum een andere
naam.
Ik heb de periode 1800-1914 in drie groepen ingedeeld: de begintijd, van
1800-1828, het midden van de eeuw, van 1828-1875, en het einde van de eeuw, van
1875-1914. Nu volgt een bespreking van de kunstenaars per periode. Als besluit
volgt een conclusie, waarin ik de belangrijkste kenmerken per periode zal herhalen
en antwoord zal geven op de hoofdvraag en deelvragen, en aanbevelingen zal doen
voor verder onderzoek.
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1.

De erfenis van de achttiende eeuw
1800-1828

Het stilleven aan het begin van de negentiende eeuw
Aan het eind van de achttiende eeuw en in het begin van de negentiende eeuw
wordt de kunst in Europa, en daarmee ook de stillevenkunst, steeds homogener.
Nationale en lokale scholen blijven zeker bestaan, maar weerspiegelen de ideeën die
in het centrum van de schilderkunst, Parijs, ontstaan. Een belangrijke stroming in
deze tijd is het neo-classicisme. Elementen uit de klassieke oudheid en een
nauwkeurige en verfijnde weergave zijn belangrijk in deze stijl. Stillevens zijn veelal
kunstig uitgestald op een tafel en hebben een decoratieve functie. Decoratie komt
ook tot uiting in het ambacht van porselein- en textielschilderen, dat vaak verbonden
is met de bloemschilderkunst. Een voorbeeld van een schilder die in de neoclassicistische traditie werkte en die voor veel schilders als voorbeeld gold, is
Georgius van Os (1782-1861). Hij was werkzaam in Parijs en schilderde decoratieve,
uitbundige bloemstukken. Ook Jan van Huysum (1682-1749) was een inspiratiebron
voor velen. Zijn vazen hebben vaak een reliëfdecoratie die bijdraagt aan de betekenis
van het schilderij. Er staan vaak spelende putti of Bacchanten op. Verder zien we de
invloed van Hollandse en ook Spaanse stillevens uit de zeventiende eeuw.33
De schilders die hun carrière in de eerste decennia van de negentiende eeuw
begonnen, bliezen geen nieuw leven in de Spaanse stillevenschilderkunst. De meesten
van hen kwamen tot een eigen interpretatie van de traditie van de achttiendeeeuwse stijl, maar voerden geen diepgaande veranderingen door. Cherry en Luna
(2004) wijten dit aan de conceptuele en technische beperkingen van deze
kunstenaars, of denken dat zij misschien nooit het werk van Goya (afb. 5), die in het
begin van de negentiende eeuw al met vernieuwingen was begonnen, gekend
hebben.34
Een belangrijke plaats voor de bloemschilderkunst in Spanje was Valencia, dat
in de laatste dertig jaar van de achttiende eeuw een bloeiend centrum voor de
opleiding tot bloemschilder was geworden. In 1768 was de Academia de San Carlos
opgericht, waarin een speciale afdeling voor de opleiding tot bloemschilder voor
bloemmotieven en -ontwerpen voor de zijdefabricage werd geïnstalleerd. Carlos III
(1716-1788) wilde de zijde-industrie in de regio doen heropleven om de
concurrentie met Frankrijk aan te gaan, van waaruit zijde geïmporteerd werd.
Kunstenaars uit Lyon, het centrum van de textielindustrie in Frankrijk, werden naar
Spanje gehaald en Valenciaanse zijdeontwerpers imiteerden de Franse ontwerpen.
Deze Escuela de Flores y Ornatos Aplicados a los Tejidos (School voor Bloemen en
Ornamenten Toegepast op Textiel) werd een belangrijke artistieke kern die een heel
eigen, autonome stijl had waarin decoratieve elementen een belangrijke rol speelden.
De achttiende-eeuwse stijl van de school van Valencia zette zich gedurende de hele
negentiende eeuw voort.35 De Escuela de Flores bleek uiteindelijk commercieel
gezien geen groot succes, wellicht omdat de nadruk in plaats van op ontwerpen voor
zijde meer op zelfstandige bloemstukken gelegd werd en de studenten liever
bloemschilder dan het lager aangeschreven textielontwerper wilden worden. De
school bracht daarentegen tot ver in de negentiende eeuw de best opgeleide
bloemstillevenschilders van Spanje voort.36
Net als in het academisch figuurschilderen werd in het bloemschilderen een
geïdealiseerde versie van de natuur nagestreefd. Zulke bloemstukken werden florero
de invención genoemd.37 Bloemstillevens in de zeventiende en achttiende eeuw zijn
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altijd voorafgegaan van een plan en vaak ook van studies van afzonderlijke bloemen,
en dit kunnen we ook zien in de bloemstillevens aan het begin van de negentiende
eeuw. De bloemen zijn vaak uit verschillende seizoenen. Het doel was om
botanische veelvuldigheid en verschillende bloeistadia weer te geven, met een
voorkeur voor zeldzame soorten. De kenner moest alles soorten kunnen
identificeren. Bloemen zijn minutieus geschilderd: iedere bloem is zichtbaar en
herkenbaar.38
De onderzochte kunstenaars
Tussen 1800 en 1828 zijn elf Spaanse stillevenschilders gedocumenteerd in het RKD.
En hoewel zij geboren zijn in de achttiende eeuw, en sommigen een groot deel van
hun carrière in deze eeuw beleefden, hebben deze kunstenaars allen stillevens in het
eerste kwart van de negentiende eeuw gemaakt. De kunstenaars die in dit hoofdstuk
aan bod komen zijn achtereenvolgens Benito Espinós, José López Enguídanos,
Bartolomé Montalvo, Andres Rosi, Francisco Millán, Francisco José Pablo
Lacoma, José Roma, Salvador Molet, Eduardo Yriarte, Juan Baguero en L. Suarez.
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Afb. 7. Benito Espinós, Guirlande van bloemen met Mercurius en Minerva, 1811, olieverf op paneel, 100 x
70 cm, Museo del Prado, Madrid.
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1.1

Benito Espinós (1748-1818)

Benito Espinós (1748-1818) kreeg zijn opleiding in het atelier van zijn vader, de
schilder José Espinós. Hij werkte in Valencia en werd in 1784 de eerste directeur van
de Escuela de Flores, wat hij zou blijven tot in 1814. In deze dertig jaar heeft hij de
school van de Valenciaanse bloemschilderkunst gedomineerd. Hij schilderde
bloemstillevens en ornamenten en verspreidde zijn werk als modellen onder andere
regionale academies. 39
Espinós heeft een groot aantal werken van hoge kwaliteit nagelaten. Werk
van hem bevindt zich in verschillende koninklijke paleizen in Madrid en een aantal
Spaanse musea en privécollecties, het Museo del Prado te Madrid bezit acht
bloemschilderijen van zijn hand. Zijn werk wordt voor hoge prijzen verkocht, over
het algemeen voor enkele tienduizenden euro’s. Een uitschieter naar beneden was in
2000, toen een bloemstuk voor £3500,- verkocht werd, en een naar boven was twee
jaar later, toen een stilleven voor €115.000 verkocht werd.40
Guirlande van bloemen met Mercurius en Minerva (afb. 7) maakte Espinós in
1811, toen hij in de zestig en aan het eind van zijn carrière was. Het is een vrij groot
werk. We zien de klassieke figuren van Minerva en Mercurius, die omringd zijn door
een guirlande van bloemen. Op de voorgrond is een soort steen met in bas-reliëf
een klassiek motief te zien, en daarachter een stenen voetstuk waar de guirlande op
lijkt te rusten. In deze gesloten ruimte met gelijkmatig licht zijn de kleuren, met
uitzondering van de bloemen, die verschillende heldere kleuren hebben, donker en
bruin. De guirlande bestaat uit diverse soorten bloemen uit verschillende seizoenen,
zoals sneeuwklokjes, tulpen en rozen. Op het bas-reliëf zijn een buste, een figuur die
aan Atlas doet denken en putti te zien, waarmee Espinós zijn interesse voor de
klassieke oudheid toont.41 Het is een van zijn meest ambitieuze stukken.42 Net als
veel van zijn andere werken van hem is ook dit stuk in neo-classicistische stijl
geschilderd met heldere kleuren, een verfijnde techniek en sculpturale elementen.43
Espinós schilderde vaak levendige bloemen tegen een donkere achtergrond in een
elegante compositie. Sommige van zijn werken zijn duidelijk geïnspireerd op de
zeventiende eeuw, de meeste echter reflecteren de lichtheid en vrolijkheid van de
achttiende eeuw. Zijn bloemguirlandes zijn waarschijnlijk beïnvloed door
Nederlandse en Franse werken van hetzelfde type.44 Vaak zijn klassieke elementen
aan de onderkant van zijn schilderijen te zien. Guirlande van bloemen met Mercurius en
Minerva kan als een florero de invención beschouwd worden. De compositie is
gestudeerd, de verschillende bloemsoorten zijn nauwkeurig weergegeven, licht en
schaduw valt op de verschillende vormen. Dit werk van Espinós, de schilder die het
meest representatief is voor de Valenciaanse schilderkunst rond 1800, belichaamt de
klassieke en academische waarden die hij als directeur en kunstenaar wilde bereiken.
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Afb. 8. José López Enguídanos, Stilleven, 1807, olieverf op doek, 52 x 61 cm, Museo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
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1.2

José López Enguídanos (1760-1812)

José López Enguídanos werd in 1760 in Valencia geboren. Hij bezocht op zijn
veertiende de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando in Madrid, waar hij
verschillende prijzen won. Hij werd een bekende prentkunstenaar maar bleef ook
schilder en specialiseerde zich al vrij snel in stillevens, waaronder vruchtenstillevens
en voornamelijk keukenstillevens. Tevens schilderde hij religieuze werken en
portretten. In 1806 kreeg hij een aanstelling als hofschilder van Carlos IV (17481819). López Enguídanos stierf in 1812 in Madrid.45
Enkele Spaanse musea bezitten stillevens van zijn hand. De Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando te Madrid bezit vier stillevens, zijn bekendste werken.
Op veilingen worden zijn stillevens voor redelijk hoge bedragen verkocht: het
hoogtepunt was een vruchtenstilleven dat geschat werd tussen €20.000,- en
€31.000,- in 2000. In 2000 en 2005 werden twee andere stillevens voor circa
€15.000,- geveild.46
Een van zijn bekendste stillevens is Stilleven (1807, afb. 8), in het bezit van de
academie te Madrid. Het is een gemengd stilleven: een jachtstilleven met groente en
fruit. We zien drie paprika’s, een fles, een aantal dode vogels, een half opengesneden
meloen en een glas en een kruikje op een houten tafelblad. Het licht is gelijkmatig en
niet fel. Aardetinten en koele kleuren domineren. De achtergrond is donker, maar
de voorwerpen en de vogels op de voorgrond zijn licht en helder geschilderd in een
precieze stijl. Net zoals zijn andere werken heeft Enguídanos dit stilleven volgens de
academische regels geschilderd.47
López Enguídanos schilderde in een traditionele stijl. Critici hebben hem een
hardheid en stijfheid verweten die lijken te komen doordat hij de neoclassicistische
technieken gebruikte. Zijn manier om het karakter van objecten uit te drukken, zoals
het aardewerk of de transparantie van kristal, is vergelijkbaar met Vlaamse
schilderkunst die hij in de koninklijke collectie gezien kan hebben.48 En hoewel de
onderwerpen van zijn stillevens (zoals jachtbuit, fruit en keukengerei) identiek zijn
aan die van de grote stillevenschilder Meléndez (afb. 4), door wie Lopéz Enguídanos
beïnvloed werd, is er een groot verschil in stijl. Waar de werken van Meléndez
dramatisch en monumentaal zijn, zijn die van López Enguídanos intiem en charmant.
Bovendien heeft het stilleven van López Enguídanos een ander gezichtspunt: we zien
de voorwerpen van boven, waar we er bij Meléndez tegenaan kijken. Het werk van
Meléndez is naturalistisch en zeventiende-eeuws, dat van Enguídanos is
neoclassicistisch en negentiende-eeuws.49
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Afb. 9. Bartolomé Montalvo, Stilleven met wild en vissen, 1815, olieverf op paneel, 53,3 x 72,4 cm,
Phillips, Londen, 10 dec 1996.
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1.3

Bartolomé Montalvo (1768/1769-1846)

Bartolomé Montalvo werd in 1768 of 1769 in Sangarcía, Segovia, geboren. Zijn
opleiding kreeg hij aan de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando te Madrid,
waar hij zich in 1785 aanmeldde. Hij was een leerling van Zacarías Gonzalez
Vélazquez (1763-1834), een schilder met een goede reputatie die onder andere aan
de decoratie van de koninklijke paleizen werkte in een decoratieve, verfijnde stijl.
Montalvo onderscheidde zich al snel als schilder van landschappen en stillevens. Zijn
stillevens bestaan voornamelijk uit jacht- en visstillevens. Naast deze onderwerpen
schilderde hij ook marinestukken en portretten. In 1815 of 1816 kreeg hij een
aanstelling als hofschilder van Ferdinand VII (1784-1833). Hij is in 1846 in Madrid
gestorven.50
Montalvo is een van de weinige negentiende-eeuwse Spaanse
stillevenschilders wiens werk in het Museo del Prado hangt. Hij is daar
vertegenwoordigd met vier vis- en jachtstillevens.51 In het Escorial bij Madrid zijn
bijna dertig landschappen en marines van zijn hand te vinden. Op veilingen hebben
zijn stillevens, vrijwel altijd jacht- of keukenstillevens, wisselende opbrengsten. In
1996 werd een jachtstilleven van hem bijvoorbeeld geschat op £8000,- tot £12.000,en bracht een jachtstilleven in 2004 €7000,- op, terwijl een vruchtenstilleven van
hem in 1998 tussen $50.000,- en $70.000,- werd geschat.52
Stilleven met wild en vissen (1815, afb. 9), is een goed voorbeeld van de stijl
waarin Montalvo werkte. Op dit schilderij zien we een mandje met vissen, een fles
en jachtbuit (een eend en twee andere watervogels) op een tafelblad. De
achtergrond bestaat uit een effen muur, waarover schuin een schaduw loopt. De
kleuren bestaan voornamelijk uit aardetinten. De manier van schilderen is
traditioneel en de kleuren zijn krachtig maar conventioneel. De weergave van vissen
of voorwerpen zoals manden roepen ook de doeken van Meléndez (zie afb. 4) op,
die Montalvo als hofschilder ongetwijfeld heeft kunnen bestuderen.53 Kenmerkend
voor de stijl van Montalvo zijn sterke licht-donkercontrasten, een gedetailleerde
tekening en een compositie die verdeeld is in verschillende vlakken.54 Montalvo was
op de helft van zijn werkzame periode aangekomen toen hij dit werk maakte: hij was
toen ongeveer 46 jaar. Hij heeft tot ver in de negentiende eeuw in deze traditionele
stijl geschilderd.55
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Afb. 10. Andres Rosi, Een aardewerken pot, manden met wild en vis, en broden op een tafel, z.j., 64,7 x
91,4 cm, materiaal niet teruggevonden, Christie’s, Londen, 6 juni 1974, lot 37.
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1.4

Andres Rosi (1771-1829/1845)

Andres Rosi werd in 1771 in Madrid geboren. Hij stierf in 1829 of 1845. Hij kreeg
zijn opleiding rond 1789 aan de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando te
Madrid. Hierna werd hij docent aan de Escuela de Bellas Artes van Sevilla, waar hij
van 1814 tot 1829 onderdirecteur was.56 Hij schilderde verschillende soorten
stillevens, waaronder vis- en jachtstillevens, en naast schilder was hij ook graveur en
tekenaar.57
We weten niet veel van Rosi. Het Museo de Arte Moderno te Madrid bezit
enkele schilderijen van hem.58 Het bekendste werk van Rosi is Een aardewerken pot,
manden met wild en vis, en broden op een tafel (z.j., afb. 10). We zien een kruik en een
mand met daarin een dode vis en vogel. Een doek is over de rand van de mand
gedrapeerd en op de grond ligt groente en een tweede vis naast een deksel van de
mand. De achtergrond, een muur, is effen en het geheel is op een vlakke ondergrond
geplaatst, waardoor alle aandacht naar de voorwerpen op de voorgrond gaat. Het
licht is gelijkmatig en zorgt voor lichte schaduwen. Alle voorwerpen en dieren
worden goed verlicht. Rosi imiteerde veelal zeventiende-eeuwse stillevens. Zijn
werken neigen meer naar het verleden dan naar het heden en doordat hij het
verleden idealiseerde in zijn werk, kon hij, net als de andere schilders van zijn
generatie, geen vernieuwing doen ontstaan.59
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Afb. 11. Francisco Millán, Stilleven met peren, ca. 1800, olieverf op doek, 56,5 x 77,2 cm, Chrysler
Museum of Art, Norfolk, Virginia.
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1.5

Francisco Millán (1778-1837?)

Francisco Millán werd aan het eind van de achttiende eeuw, in 1778, in Valencia
geboren. Over zijn sterfdatum bestaat onenigheid in de literatuur: de meeste
schrijvers noemen geen sterfdatum, terwijl anderen 1837 of na 1837 vermelden.
Over de periode van werkzaamheid wordt zowel de negentiende eeuw als het jaar
1804 vermeld. We mogen dus met grote zekerheid zeggen dat Millán in de
negentiende eeuw werkzaam was. Het is niet bekend waar hij zijn opleiding heeft
gehad, maar hij heeft waarschijnlijk in Valencia en Madrid gewerkt.60 Millán maakte
textielontwerpen en schilderde ook bloemstillevens, vruchtenstillevens, dieren en
portretten.61
In 1994 is een vruchtenstilleven van hem op een veiling geschat op $4000,tot $6000,-. Het Chrysler Museum of Art in Norfolk bezit een vruchtenstilleven van
hem dat rond het jaar 1800 geschilderd is (afb. 11, Stilleven met peren).62 Millán is
voornamelijk bekend door dit schilderij. Het onderwerp is heel simpel: enkele peren
liggen op een grond met aarde en steentjes tegen een donkere achtergrond. De
peren hebben heldere, oranjeachtige en groene kleuren en worden door een vrij fel
licht verlicht, hetgeen schaduwen op de grond oplevert. Aardetinten overheersen.
Het is niet te bepalen of de vruchten zich binnen of buiten bevinden. De kunstenaar
was ongeveer 22 jaar en stond aan het begin van zijn carrière toen hij dit werk
maakte. Het werk is op een krachtige, levendige manier geschilderd met heldere
kleuren. De achtergrond is donker, zodat alle aandacht naar de vruchten gaat. Millán
heeft dit stilleven op een originele manier geschilderd. De peren liggen niet in een
mooi versierde mand of zijn netjes opgestapeld, maar lijken willekeurig ergens
neergelegd te zijn, op en onder elkaar, en zelfs buiten te liggen. Bovendien wordt
slechts één soort fruit getoond.

25

Afb. 12. Francisco José Pablo Lacoma, Vaas met bloemen, 1805, olieverf op doek, 117 x 89,5 cm,
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
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1.6

Francisco José Pablo Lacoma (1778/1784-1849)

Francisco José Pablo Lacoma is een van de bekendste bloemschilders van zijn
generatie. Hij werd in 1778 of 1784 in Barcelona geboren en kreeg zijn opleiding aan
de Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi in deze stad, bij Salvador
Molet (1773-1836, die zijn opleiding weer in Valencia had genoten) en aan de Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando in Madrid. Hij blonk uit in
bloemschilderkunst en decoratieschilderen en kreeg in 1804 een beurs om naar
Parijs te gaan. Daar heeft hij zich verder ontwikkeld en kreeg hij advies van de
schilders Jacques Louis David (1748-1825) en Antoine Jean Gros (1771-1835). Ook
had hij contact met de stillevenschilder Gerard van Spaendonck (1746-1822). Verder
exposeerde hij op de jaarlijkse Salons waar hij verschillende prijzen ontving,
waaronder een gouden medaille in 1810. In 1814 keerde hij terug naar Barcelona,
waar hij nog een tijd heeft gewoond en zich met succes heeft ingezet om Spaanse
kunstwerken die door Napoleon waren ingenomen terug te krijgen. In datzelfde jaar
werd hij benoemd tot hofschilder van koning Ferdinand VII. Hierna vestigde hij zich
definitief in Parijs. In deze stad maakte hij carrière en schilderde hij naast vruchtenen bloemstillevens ook portretten en genrestukken. Hij stierf er in 1849.63
Zijn werken, zowel stillevens als andere werken, zijn in verschillende Spaanse
musea en openbare collecties te bezichtigen. Het Museu Nacional d’Art de Catalunya
in Barcelona bijvoorbeeld heeft drie stillevens en enkele andere werken, de
Academie van Madrid heeft een bloemstilleven.64 Op veilingen brengen zijn stillevens
veelal een paar duizend euro of soms zelfs een paar tienduizend euro op.65
Het stilleven Vaas met bloemen (1805, afb. 12) is een mooi voorbeeld van zijn
werk. Voor dit bloemstuk kreeg Lacoma in 1810 een gouden medaille op de Parijse
Salon.66 Het toont een grote bos van verschillende soorten bloemen in een klassieke,
bruine vaas. De bos staat op een marmeren richel, waar ook twee
muziekinstrumenten, een soort luit en een mandoline, op liggen. De bloemen zijn
kleurrijk en verfijnd geschilderd en er zijn verschillende soorten, waaronder
pioenrozen, blauwe druifjes en hortensia, te zien. De contouren van de bloemen zijn
duidelijk zichtbaar en het grootste gedeelte van de bos wordt fel belicht. De
buitenste gedeelten worden door schaduw bedekt. Verder zijn er twee vlinders te
zien. De achtergrond is vrij donker en rustig en het geheel lijkt in een binnenruimte
geplaatst te zijn. Het schilderij is groot van oppervlakte. Lacoma was 21 of 27 jaar
toen hij dit werk maakte en stond aan het begin van zijn carrière.
De stijl van het werk reflecteert de Franse stillevens van de achttiende eeuw,
die op hun beurt geïnspireerd waren op Vlaamse en Hollandse stillevens uit de
zeventiende eeuw. Dit is bijvoorbeeld te zien aan motieven zoals vlinders en andere
insecten. De koele techniek en de gedetailleerde uitvoering van het stilleven zijn
eveneens kenmerken van deze internationale stijl die toen in Parijs heersend was.
Het werk van stillevenschilders die in die tijd geliefd waren, zoals Gerard van
Spaendonck, vertoont groter overeenkomsten met Lacoma’s stillevens. Kenmerkend
voor het werk van Lacoma zijn verder de heldere kleuren. Ook zien we de
neoclassicistische stijl in het perfectioneren van de natuur. De enige echt Spaanse
invloed in dit stilleven is volgens Jordan en Cherry (1995) het grijsachtige licht, in
plaats van de zonnige sfeer van Franse kunstenaars uit dezelfde tijd.67
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Afb. 13. José Roma, Bloemstilleven, 1817, olieverf op doek, 83,5 x 60 cm, Academia de San Carlos,
Valencia.

28

1.7

José Roma (1784-1817/1858)

José Roma werd in 1784 in Valencia geboren. Over zijn sterfjaar verschillen de
meningen: het kan 1817 zijn of 1858. In ieder geval is hij in 1784 geboren, wat
betekent dat hij zijn schilderscarrière naar alle waarschijnlijkheid in de negentiende
eeuw is begonnen. Hij kreeg zijn opleiding aan de Academia de San Carlos te
Valencia. Hij won daar in 1807 en 1810 prijzen op het gebied van bloemen en
ornamenten, en werd gewaardeerd om zijn bloemstillevens. Zijn leraren waren
Vicente López y Portaña (1772-1850) en Benito Espinós en de invloed van deze twee
meesters is in Roma’s stijl zichtbaar. Roma werd in 1817 docent aan de academie van
Valencia en in 1837 werd hij directeur van de Escuela de Flores. Hij schilderde
stillevens, waaronder voornamelijk bloemstillevens, en portretten.68
Zijn werk wordt nu net als tijdens zijn leven hoog gewaardeerd. In 1993 is
een bloemstilleven voor ongeveer €18.000,- geveild. In 2008 zijn twee
bloemstillevens van hem voor $133.000,- geveild. De Academia de San Carlos te
Valencia bezit werk van hem.69
Roma was een van de laatste en tegelijkertijd ook meest representatieve
vertegenwoordigers van de Valenciaanse school. Zijn academische opleiding komt
tot uiting in een koel palet, een voorkeur voor architectonische samenstellingen en
decoratieve expressie. Hij schilderde graag neo-classicistische vazen.70 Deze waarden
zijn goed te zien in het Bloemstilleven uit 1817 (afb. 13). Op dit werk zijn eigenlijk
twee bloemstillevens te zien: het ene is bescheiden van formaat en staat aan de
linkerkant in een vaasje op een grotere kruik, de ander is groter en ligt in het midden
op de voorgrond. Ze staan zich op een bruine richel die zich in de buitenlucht lijkt te
bevinden, want op de achtergrond, die donker van kleur is, zijn bomen te zien. Het
licht is vrij fel en belicht sterk de beide bossen, de kruik en de richel; de overige
gebieden op het schilderij zijn donker. Koele tinten en aardekleuren overheersen,
maar enkele bloemen zijn rood of zachtroze van kleur. In beide bossen zijn
verschillende soorten bloemen te zien, zoals rozen, anjers en pioenrozen. De kruik
heeft klassieke randen en motieven. Roma maakte dit werk toen hij in de dertig was,
en dit grote werk laat goed zijn stijl als stillevenspecialist zien.
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Afb. 14. Salvador Molet, Vaas met bloemen, ca. 1828, olieverf op paneel, 47
x 33 cm, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona.
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1.8

Salvador Molet (1773-1836)

Salvador Molet heeft zijn opleiding in de achttiende eeuw gekregen. Hij werd in 1773
in Barcelona geboren, waar hij zijn eerste lessen kreeg. Met een beurs ging hij in
1791 naar Valencia in om zich aan de academie daar in het genre van de
bloemschilderkunst te specialiseren. Ook hij is dus getraind in het schilderen van
bloemen in de stijl die Espinós voorschreef. Hij won verschillende prijzen en keerde
na een aantal jaar terug naar Barcelona, waar hij in 1794 onderdirecteur van de
tekenafdeling van de Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi werd. Hij
stierf in 1836 in deze stad.71
Werk van Molet is in verschillende Spaanse musea te vinden, onder andere
het Museo de Bellas Artes te Valencia, dat negen bloemstillevens van zijn hand bezit.
Op veilingen brengt zijn werk over het algemeen veel op. Bedragen lopen uiteen van
£6000,- in 1994 tot $99.000,- voor een bloemstilleven in 1989.72
Ook Molet hoorde bij de generatie schilders die in de eerste helft van de
negentiende eeuw werkzaam waren. Zijn stijl komt voort uit die van Espinós en
kenmerkt zich door precisie en intieme composities. Zijn stillevens zijn verder vaak
elegant en met een verfijnd kleurgebruik geschilderd en zowel de soberheid van het
neoclassicisme als het theatrale van de romantiek zijn in zijn werk te herkennen.73
Vaas met bloemen (ca. 1828, afb. 14) toont deze eigenschappen. Molet maakte dit
werk toen hij in de vijftig en aan het eind van zijn carrière was. Het is een
eenvoudige compositie: we zien een sokkel met daarop een koperkleurige vaas met
bloemen tegen een lichte effen achtergrond. Verder zijn geen voorwerpen of
insecten te zien. Het heldere, gelijkmatige licht zorgt voor enkele lichte schaduwen
en de verfijnde kleuren van de bloemen en bladeren steken af tegen de goudgele
achtergrond. De vaas is gevuld met pioenrozen en orchideeën. De vaas is
goudkleurig en is klassiek van vorm.
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Afb. 15. Eduardo Yriarte, Een keukenstilleven met sinaasappels, een brood, een koperen chocoladepot, een
koffiekopje en een wijnkaraf op een tafel, z.j., olieverf op doek, 58,4 x 76,2 cm, Sotheby’s New York, 23
mei 2001, lot 137.
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1.9

Eduardo Yriarte

Eduardo Yriarte was werkzaam in de negentiende eeuw. Zijn nationaliteit is volgens
Segal niet met zekerheid te zeggen. Helaas is verder niet veel meer over deze
kunstenaar bekend.74 In 2001 werd een keukenstilleven van hem op een veiling
geschat op $10.000,- tot $15.000,-.75
Dit keukenstilleven, getiteld Een keukenstilleven met sinaasappels, een brood,
een koperen chocoladepot, een koffiekopje en een wijnkaraf op een tafel (z.j., afb. 15), is
het enige werk dat we tot nu toe van hem kennen. We zien op de voorgrond een
houten tafelblad met daarop wat bestek, sinaasappels, een koffiekopje, een stuk
brood, een koperen chocoladepot, een wijnkaraf, een glas en servetten, en links
achter op de tafel een klein houten vat. Op de achtergrond is een muur met daaraan
hangend een worst te zien. De voorwerpen voor op de tafel worden helder
uitgelicht, de achtergrond is donker, en er is weinig schaduw te zien. Aardetinten
overheersen, maar het kopje en de servetten zijn helder wit.
Het kleine doek straalt rust uit. De voorwerpen zijn op een natuurlijke
manier gerangschikt, alsof iemand zojuist van tafel is opgestaan. Het zijn simpele
voorwerpen die een elegante compositie vormen. Volgens veilinghuis Sotheby’s,
waar dit werk geveild werd, is het werk van Yriarte vrijwel zeker beïnvloed door de
keukenstillevens van Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699-1779). Net als die van
Chardin bestaat de compositie van Yriarte uit enkele goedgeplaatste objecten op een
tafel, die in hun eenvoud een harmonieuze compositie creëren.76
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Afb. 16. Juan Baguero, Trompe-l’oeilstilleven met de harten van Jezus Christus en Maria, 1815, pen en
aquarel, 39,2 x 54,5 cm, Sotheby’s, Monaco, 22 juni 1991, lot 352.
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1.10 Juan Baguero
Van Juan Baguero is niet veel bekend. De enige afbeelding die we van zijn werk
hebben, is een trompe-l’oeilstilleven (Trompe-l’oeilstilleven met de harten van Jezus
Christus en Maria, 1815, afb. 16). Dit werk is gesigneerd en wordt als begin
negentiende eeuw gedateerd. De kunstenaar werd aangeduid als ‘Spaanse school’.
Het is in 1991 voor een redelijk bedrag geveild, dat omgerekend het ongeveer 2.700
euro waard zou zijn.77 We zien een aantal papieren waarop geschreven teksten en
tekeningen staan, op de grootste zijn de harten van Jezus Christus en Maria
uitgebeeld. De achtergrond, die bijna geheel in beslag genomen wordt door de
bladen, is donker van kleur. Het is niet goed te bepalen of de papieren ergens aan
zijn vastgemaakt of plat op een ondergrond liggen. Het licht is gelijkmatig en zorgt
voor lichte schaduwen.
Dit werk komt wat stijl betreft niet overeen met trompe-l’oeilstillevens die in
de vroege achttiende eeuw in Spanje gemaakt werden, zoals die van Francisco
Gallarda of Bernardo Germán y Lorente (1680/1681-1759, afb. 17). Andere Spaanse
trompe-l’oeil-stillevens zijn niet bekend. Het werk van Baguero is strakker en
bovendien niet met olieverf, maar met pen gemaakt. Ook is de ruimte minder
duidelijk te herkennen. Ten slotte zijn op het werk van Baguero alleen papieren en
geen voorwerpen te zien.78

Afb. 17. Bernardo Germán y Lorente, Trompe-l’oeilstilleven: tabak. Allegorie van de reuk, ca.
1730, olieverf op doek, 69 x 50 cm, Musée du Louvre, Parijs.
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Afb. 18. L. Suarez, Bloemstilleven, z.j., olieverf op doek, 70,5 x 58,5 cm, Dörling, Hamburg, 8 december
1979, lot 5403.
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1.11 L. Suarez
L. Suarez was werkzaam in de negentiende eeuw. In 2001 is van hem een vruchtenen bloemstilleven geveild voor £588,-. Verder is slechts één ander werk van hem
bekend.79 Dit schilderij, Bloemstilleven (z.j., afb. 18), heeft een centrale compositie.
We zien een grote, symmetrische bos bloemen in een vaas op een tafel met een wit
tafellaken. De vaas is donker van kleur met een klassiek aandoende kop in reliëf en
een klassieke rand aan de onderkant. We zien een veelvoud aan bloemsoorten die
allemaal nauwkeurig en individueel zichtbaar zijn weergegeven. De lichtval is
gelijkmatig, alle bloemen worden mooi uitgelicht. De achtergrond is donker en
neutraal. De afbeelding is zwart-wit maar het is te zien dat de bloemen op een
verfijnde, zachte manier geschilderd zijn.
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1.12 Analyse
De kunstenaars
Tussen 1800 en 1828 zijn elf Spaanse stillevenschilders gedocumenteerd. In deze
periode zien we twee groepen schilders: degenen die van ongeveer dezelfde
generatie zijn als Espinós, en zij die een generatie jonger zijn dan Espinós en de
schilders rondom hem. De schilders in de eerste groep zijn geboren en kregen hun
opleiding in de achttiende eeuw en eindigden hun carrière in het begin van de
negentiende eeuw. De kunstenaars in de tweede groep zijn ook in de achttiende
eeuw geboren maar hebben hun opleiding rond het begin van de negentiende eeuw
gehad, en hun carrières duurden over het algemeen enkele decennia in deze eeuw
voort. In de gehele groep zitten veel succesvolle schilders, die aanstellingen aan het
hof of bij belangrijke academies hadden. Valencia en Madrid zijn de meest
voorkomende plaatsen van werkzaamheid. De school van Valencia had een
belangrijke leidende rol in de decoratieve bloemschilderkunst. Zes van de elf
schilders zijn stillevenspecialist, onder wie drie bloemstillevenspecialisten. Van de
overige schilders weten we heel weinig, vaak zelfs niet de precieze periode van
werkzaamheid. Dan is niet meer bekend dan de naam van de kunstenaar en een
afbeelding van zijn werk.
De werken
In deze eerste groep werken zien we vijf bloemstillevens, twee jachtstillevens, een
visstilleven, een vruchtenstilleven en een trompe-l’oeilstilleven. De bloemstillevens
zijn over het algemeen groter (lengte ca. 100 cm) dan de andere onderwerpen
(lengte ca. 50 cm). De bloemstillevens hebben een verticale, centrale compositie met
meestal een symmetrische vaas met bloemen, en de overige stillevens zijn
horizontaal gecomponeerd met eveneens een centrale voorstelling.
De bloemstillevens in deze groep bestaan uit drie grote boeketten, een
guirlande van bloemen en een werk met twee bloemstillevens erop. Ze zijn in
traditionele, academische stijl geschilderd: de aandacht is gericht op het bloemstuk,
dat in een vaas op een tafel staat. De achtergrond is donker en niet van belang. Alle
bloemen zijn afzonderlijk te herkennen en zijn geen bloemen die in hetzelfde seizoen
groeien. Bij alle bloemstillevens zien we klassieke vazen, sokkels of motieven. Bij de
guirlande bijvoorbeeld, van Espinós, zien we de figuren van de Romeinse goden
Mercurius en Minerva. De schilderwijze is precies. De bloemen zijn licht en niet heel
opvallend van kleur, het palet is koel. Het kleinere boeket, van Molet, is iets feller
geschilderd en heeft een lichtere achtergrond dan de andere werken. Het is verder
elegant en nauwkeurig geschilderd. Het schilderij met twee boeketten, van Roma,
heeft als achtergrond een natuurlijke setting waarin vaag bomen zichtbaar zijn. Ook
ligt een boeket los op een ondergrond. Deze zaken komen in de andere werken niet
voor. We zien verder wel koele kleuren en klassieke motieven in het werk. Deze
twee schilders horen bij de jongere generatie na Espinós, en bij de school van
Valencia.
De vier overige stillevens (de jacht-, vis en keukenstillevens) bevinden zich
binnen, op tafels of richels. We zien aardetinten en koele kleuren. Het licht is
gelijkmatig en zorgt ervoor dat de voorwerpen goed worden uitgelicht en de
achtergrond in de schaduw staat. De achtergrond is bij twee werken geheel donker,
en bij de andere twee werken zien we wat meer, zoals een muur, of een klein
doorkijkje. De kleurschakeringen zijn vloeiend en gelijkmatig. Zo zijn van de dode
vogels de verschillende kleuren van de veren goed te zien. De stofuitdrukking is
zorgvuldig maar tegelijkertijd ook wat gelijkmatig. Het is duidelijk hoe zacht de veren
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zijn, hoe helder het glas op de tafel of hoe ruw het hout is, maar het wordt nergens
virtuoos. Vooral het werk van López Enguídanos heeft een zekere hardheid. Op
ieder stilleven komen naast de jachtbuit of vis ook voorwerpen voor, we zien
bijvoorbeeld mandjes of een doek.
Twee ‘vreemde eenden in de bijt’ zijn het schilderij met de appels van Millán
en het trompe-l’oeilstilleven van Baguero. De appels liggen op de grond, zo lijkt het,
en er is verder niets te zien dan dat. Het onderwerp is origineler en de schilderstijl is
ruwer dan de andere stillevens uit deze periode. De kleuren zijn helder. Het tweede
stilleven, de trompe-l’oeil, is de enige in zijn soort in deze en de volgende periodes
en daarom niet goed met de andere werken te vergelijken. Niet alleen het
onderwerp wijkt af, ook het materiaal van het werk is anders. Verder komt er
geschreven tekst en afbeeldingen van figuren op voor, iets wat we in de overige
werken niet zien.
We zien dus dat de meeste kunstenaars in de traditie van de achttiende eeuw
werkten. Vooral de schilders die van dezelfde generatie zijn als Espinós hebben een
academische en neo-classicistische stijl. De werken hebben symmetrische en
gearrangeerde composities en zijn geschilderd in koele kleuren en met klassieke
elementen. In de bloemstillevens herkennen we de elegante stijl van de school van
Valencia. Ook de generatie die na Espinós komt, waaronder zijn leerlingen, houdt
deze elegante en verfijnde stijl en precieze manier van schilderen aan, hoewel zij
over het algemeen minder gevoelig voor traditie is. We zien geen nieuwe ideeën,
maar wel een bepaalde originaliteit. Zo is in een werk een bos bloemen liggend op
de grond te zien. We zullen zien dat de neo-classicistische stijl nog tot ver in de
negentiende eeuw zichtbaar zal zijn en navolgers zal hebben.
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2.

Van romantiek naar realisme
1828-1875

Het stilleven in het midden van de negentiende eeuw
De eerste decennia van de negentiende eeuw kenmerken zich door het verschijnen
van de romantiek. Vooral vanaf ongeveer 1820 was deze stijl in trek. De romantische
schilderkunst is dynamisch en weelderig. Schilders namen de barok als voorbeeld en
de decoratieve stilleventraditie leefde op. De kleuren waren warm, het licht was fijn
gebalanceerd. De weergave was niet langer gedetailleerd, nu telde de algemene
indruk. De techniek ontwikkelde zich langzaam in de richting van het
impressionisme. De romantiek brak ook met traditie wat betreft compositie. Waar
in vroegere tijden uitvoerig voorstudies werden gemaakt om de compositie te
bepalen, deed de schilder dat nu met voorwerpen die hij daadwerkelijk voor zich had
liggen of zag. De compositie bleef dus nog steeds gearrangeerd, maar nu op een
natuurlijkere manier en verschoof als het ware van rationalisme naar realisme. Dit is
vooral goed te zien bij bloemstillevens: in de tijd van het neo-classicisme en eerdere
periodes bestaan zij uit verschillende soorten bloemen die ook in verschillende
seizoenen konden groeien. Het schilderij is eigenlijk een soort encyclopedie van
bloemsoorten. In de romantiek en latere periodes daarentegen bestaan de bloemen
uit seizoensbloemen, die de kunstenaar op het moment van schilderen zo voor zich
gezien kan hebben.80
De grootse ideeën van de romantiek, zoals we die bij andere genres zien –
denk aan het verlangen naar vervlogen tijden of exotische oorden – waren moeilijk
op het stillevenschilderen toe te passen. Een meer gematigde stroming, die wel
romantisch van aard was maar waarin de gewone burger zich meer terugvond, was
de Biedermeier.81
Net als in het begin van de negentiende eeuw, is er ook in deze tijd veel
invloed van de Franse schilderkunst, of liever gezegd: de internationale stijl. Bloemen
worden als gracieuze ruikertjes geschilderd of in een romantische setting geplaatst.
Bloem- en vruchtstukken worden wegens hun decoratieve schoonheid beoordeeld
en ook vanwege melancholische toespelingen op het groeien en vergaan van de
natuur.82
Na de romantiek, in ieder geval vanaf 1848, zien we het realisme opkomen.
De zuivere werkelijkheid stond in deze stijl voorop. De veranderingen van het
realisme ten opzichte van de romantiek waren in andere gebieden van de
schilderkunst vrij spectaculair, maar in het stillevenschilderen minder zichtbaar. Ze
hielden vooral een minder gekunstelde compositie van het geheel, een levensechter
en spontaan kleurgebruik, een minder gladde schilderstijl en het inbrengen van
eigentijdse accessoires in. We zien vaker binnenlandse bloemen en planten in plaats
van gekweekte varianten. De stillevens zijn vaak buiten geplaatst, bijvoorbeeld in een
tuin of tegen een muurtje, in tegenstelling tot de kunstig uitgestalde traditionele
stillevens. Ook was er meer aandacht voor het landschap: de eerste stillevens met
een landschap als achtergrond ontstonden. Hoewel hun inspiratie eigentijds was,
vonden de stillevenschilders van het realisme ook voorbeelden in de zeventiende
eeuw. Wat betreft techniek en stijl grepen ze terug op de Spaanse en Italiaanse
zeventiende eeuw met het vrije, energieke kleurgebruik. Wat betreft motief
(bijvoorbeeld voorwerpen en levende wezens tezamen, of een interieur als kader) en
compositie keken ze naar de Vlaamse barok en de Nederlandse zeventiende-eeuwse
keukenstillevens. Ook de Franse schilder Chardin was een groot voorbeeld.83
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Natuurlijk zien we in deze tijd, net als in andere periodes, veel verschillende
‘tussenstijlen’ die soms meer met het realisme, dan weer met de romantiek van doen
hebben. Ook zien we dat nog tot ver in de negentiende eeuw neo-classicistische
schilders en hun navolgers werkzaam zijn. Stijlen en stromingen bestonden niet
alleen na, maar vooral ook naast elkaar.84
De onderzochte kunstenaars
Tussen 1828 en 1875 zijn twaalf kunstenaars gedocumenteerd in het RKD. De
meesten van hen zijn in de negentiende eeuw geboren en gestorven, van zes kennen
we de geboorte- en sterfdata niet. De kunstenaars die in dit hoofdstuk aan bod
komen zijn achtereenvolgens Miguel Parra Abril, José Felipe Parra Piquer, Juan Ch.,
José Roldán y Garzón, Antonio Mensaque, Andrés Cortés, Francisco Gomez, José
Mirabent y Catell, Jaime Gosalvez, Sebastián Gessa y Arias, Antonio Ribas Oliver en
José María Bracho Murillo.
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Afb. 19. Miguel Parra Abril, Mand met bloemen en uitzicht op het Koninklijk Paleis te Valencia, 1844,
olieverf op doek, 120 x 92 cm, Museo del Prado, Madrid.
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2.1

Miguel Parra Abril (1780/1784-1846)

Miguel Parra Abril werd in 1780 of 1784 in Valencia geboren. Hij was een van de
belangrijkste kunstenaars die in de eerste helft van de negentiende eeuw in deze stad
werkten. Zijn opleiding had hij al vanaf zijn twaalfde jaar aan de Academia de San
Carlos in Valencia. Hij was een leerling van Benito Espinós op de Sala de Flores
aldaar. Voor zijn werk ontving hij vele prijzen, en hij werd zeer gewaardeerd tijdens
zijn leven. In 1815 reisde hij naar Madrid, waar hij in 1818 hofschilder van Ferdinand
VII en lid van de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando werd. Later werd
hij docent aan de Academia de San Carlos in Valencia en in 1823 mocht hij de positie
van directeur van dit instituut bekleden. Hij stierf in 1846 in Madrid.85
Naast verschillende soorten stillevens, waaronder bloemstillevens,
vruchtenstillevens en jachtstillevens, schilderde hij ook portretten. In dit laatste
genre werd hij beïnvloed door zijn zwager Vicente López y Portaña (1772-1850),
hofschilder en een belangrijke portretschilder. Parra Abril werd wel ‘de Vicente
López van de bloemschilderkunst’ genoemd.86
Van Parra Abril bevinden zich stillevens en portretten in verschillende
openbare collecties in Spanje, waaronder het Escorial, het Museo de Bellas Artes te
Valencia en het Museo del Prado, dat drie stillevens bezit. Verder bevinden zijn
werken zich zowel in koninklijke als privécollecties. De prijzen van zijn stillevens
variëren van een paar duizend euro tot een paar tienduizend euro.87
Parra Abril is een van de meest karakteristieke vertegenwoordigers van de
school van Valencia. Ook hij behoorde tot de generatie schilders die na Espinós
carrière maakten, en schilderde dan ook in een toegankelijke, gedetailleerde
academische stijl. In zijn werk hebben decoratieve elementen, zoals meubels of
contemporaine motieven, een belangrijke functie en is eveneens een grote rol
weggelegd voor architecturale achtergronden en fragmenten zoals klassieke zuilen en
sokkels, die de neo-classicistische stijl van zijn werken illustreren. Zijn kleurgebruik is
helder, de tekening verfijnd. Zijn stillevens roepen, net als die van Lacoma, Franse
werken uit de overgangsperiode van de achttiende naar de negentiende eeuw op.
Parra Abril was gespecialiseerd in het schilderen van bloemen op grote formaten.88
Zijn stijl komt goed tot uitdrukking in het grote schilderij Mand met bloemen en
uitzicht op het Koninklijk Paleis te Valencia (1844, afb. 19), dat hij maakte aan het eind
van zijn carrière, toen hij ongeveer 64 jaar oud was. Het is een groot opgezet
schilderij, met op de voorgrond een voetenbankje met enkele bloemen, daarachter
een bank met een grote mand bloemen, en op de achtergrond een schilderij met
enkele gordijnen erlangs gedrapeerd. Het licht is vrij helder en gelijkmatig, en
verleent schaduw aan de meubels en de gedrapeerde gordijnen. Aardetinten
overheersen, maar onder de bloemen zijn ook frisse, lichtgekleurde exemplaren.
Verschillende soorten uit verschillende seizoenen zijn te zien, waaronder rozen,
anjers en aronskelken. Op het schilderij dat de achtergrond siert, staat het koninklijk
paleis van Valencia.
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Afb. 20. José Felipe Parra Piquer, Stilleven met aardewerk, fruit en een kat, z.j., materiaal niet
teruggevonden, 69,2 x 98,4 cm, Museo de Bellas Artes de Valencia.
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2.2

José Felipe Parra Piquer (geb. 1824)

José Felipe Parra Piquer werd in 1824 geboren. Zijn sterfdatum is niet bekend. Als
werkzame periode wordt genoemd 1832 tot 1858, maar ook de jaren 1864 en 1890.
Parra Piquer was dus in ieder geval in de negentiende eeuw en waarschijnlijk in het
midden van deze eeuw werkzaam. Hij was de zoon van Miguel Parra Abril, van wie
hij les kreeg. Valencia was zijn plaats van werkzaamheid.89
Parra Piquer schilderde voornamelijk stillevens: bloem-, vruchten-, vis-, jachten keukenstillevens. Ook is van hem bekend dat hij een landschap geschilderd heeft.
Op zijn stillevens zijn vaak goudvissen in kommen afgebeeld, meestal met een
huisdier of een schaal vruchten erbij, en ook oesters en kreeften zijn veel te zien.90
Op veilingen worden zijn stillevens over het algemeen voor een paar duizend euro
verkocht. Zijn werken zijn in de loop der jaren geschat tussen $450,- en €15.000,-.
Het Museo de Bellas Artes te Valencia bezit zeven stillevens van zijn hand.91
Een van deze stillevens is Stilleven met aardewerk, fruit en een kat (z.j., afb. 20).
Het gaat hier om een keukenstilleven waarin zich ook een levend dier bevindt. Dit
vrij grote werk toont op de voorgrond verschillende vruchten, zoals druiven en
perziken, een stuk vlees en verschillende potten, pannen, glaswerk en een kruik.
Daarachter zien we een grote halve opengesneden meloen of pompoen met daarop
een staande kat. Ook zijn een enkele fles en druivenbladeren te zien. De
achtergrond is geheel donker. Het is niet te zien of de voorwerpen zich op een tafel
of ergens anders bevinden, daarvoor is de afbeelding te donker. Het licht is fel en
veroorzaakt een clair-obscureffect. De buitenste delen van de voorstelling zijn bijna
helemaal donker terwijl de kat, het vlees en de vruchten sterk worden uitgelicht. Dit
geeft spanning: het felle licht legt de nadruk op de aanvallende houding van de kat en
zijn mogelijke buit. De kleuren zijn helder: felgroen en rood domineren, aan de
randen zien we veel bruin. We zien geen verwijzingen naar de klassieke oudheid of
kunstig uitgestalde waren. Het is duidelijk dat Parra Piquer een realistischere weg is
ingeslagen dan zijn vader.
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Afb. 21. Juan Ch., Jachttrofeeën, 1857, pastel, 138 x 98 cm, Kohn, Parijs, 17 mei 1992, lot 20. Foto:
RKD.
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2.3

Juan Ch.

We weten dat Juan Ch. Spaans was, maar verder weten we niets over hem of zijn
werk. Van deze kunstenaar is alleen een jachtstilleven bekend uit 1857 (Jachttrofeeën,
afb. 21). Dit werk is in 1993 in Parijs geveild.92 We zien hier een horizontale,
asymmetrische compositie. De ruimte is heel plat. Linksonder zien we een
hondenkop, in het midden zien we allerlei jachtattributen die aan de muur hangen,
met linksboven een hangende dode eend. Het licht is indirect en komt van rechts,
het belicht alle voorwerpen mooi en laat een schaduw op de muur. Het is niet heel
fel. De kleuren zijn koel en helder, aardetinten en blauw overheersen. Het is
waarschijnlijk binnen, want alles hangt aan een muur. Ch. heeft dit werk in een
realistische stijl geschilderd. Het lijkt of je in een huis binnenkomt waar iemand net is
teruggekomen van de jacht. De hond die naar de voorwerpen kijkt, versterkt dit
beeld.
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Afb. 22. José Roldán y Garzón, Stilleven met groenten, 1864, olieverf op doek, 95 x 125,5 cm,
verblijfplaats niet teruggevonden.
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2.4

José Roldán y Garzón

José Roldán y Garzón was schilder van stillevens en werkte in Cádiz, Sevilla. Zijn
geboorte- en sterfdatum zijn niet bekend. Zijn vader was de schilder José Roldán y
Martínez. Hij ging naar de Escuela de Bellas Artes de Cádiz, waar hij gouden en
zilveren medailles heeft ontvangen. In 1864 en 1866 deed hij mee aan de nationale
tentoonstellingen met stillevens van bloemen en vruchten, het genre waarin hij zich
specialiseerde. Ook schilderde hij groentestillevens. Roldán y Garzón was werkzaam
in de tweede helft van de negentiende eeuw.93
Een voorbeeld van zijn werk is het realistische Stilleven met groenten uit 1864
(afb. 22). We kijken aan tegen een stenen rand waarop verschillende inheemse
groenten zijn geplaatst. Van links naar rechts zien we onder andere uien, paprika’s,
wortelen, tomaten, bieten, een kalebas, een grote meloen of pompoen en een bos
radijs. Aan een schoorsteen links hangen nog twee kroppen sla, en rechts op de
richel staat een stenen kruik. Op de achtergrond is een blauwe lucht met witte
wolkjes te zien, het stilleven bevindt zich buiten. Het licht is vrij gelijkmatig, maar
maakt aan de rechterkant van de grotere vlakken, zoals de schoorsteen en de
meloen, schaduwen. De kleuren zijn helder en levendig, warme kleuren en groen
overheersen. De compositie is eenvoudig, de schildertrant stevig. Het werk is in een
realistische stijl geschilderd.
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Afb. 23. Antonio Mensaque, Stilleven met vissen, 1866, olieverf op doek, 80 x 109 cm, Christie’s Parijs,
22 juni 2005, lot 175.
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2.5

Antonio Mensaque (1825-1900)

Antonio Mensaque werd geboren in 1825 en is gestorven in 1900. Hij is geen
bekende kunstenaar, maar we weten dat hij in 1861 en 1863 werkzaam was in
Sevilla. Hij schilderde verschillende soorten stillevens, waaronder vruchtenstillevens,
groentenstillevens en visstillevens.94
Het werk van Mensaque bevindt zich voor zover bekend niet in musea. Het
wordt over het algemeen niet voor heel hoge prijzen verkocht, de prijzen liggen
rond een paar duizend euro. Een uitschieter naar boven is Stilleven met vissen (1866,
afb. 23) dat in 2005 voor bijna €7000,- is verkocht.95 Mensaque maakte dit vrij grote
werk toen hij ongeveer veertig jaar oud was en zich in het midden van zijn carrière
bevond. Het is een combinatie tussen een vis- en een groentestilleven. We zien
enkele garnalen, een bosje lente-ui, wat tomaten en paprika’s een kalebas, een grote
meloen of pompoen en een mand met vis, die op een strand geplaatst zijn. Op de
achtergrond is rechts een zeegezicht met een boot en wolkenlucht, en links donkere
rotsen of wolken te zien. Het licht is natuurlijk en gelijkmatig, het verlicht de vissen
en de groenten en ook het bootje en de spiegeling op het water zijn goed te zien,
terwijl de achtergrond aan de linkerkant donker is. De kleuren zijn koel, groen- en
grijstinten overheersen, op enkele rode en roze accenten na. De groenten en vissen
zijn op een realistische manier geschilderd.
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Afb. 24. Andrés Cortés, Stilleven met granaatappels, z.j., olieverf op doek, afmetingen en verblijfplaats
niet teruggevonden.
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2.6

Andrés Cortés (1810-1879)

Andrés Cortés werd geboren te Sevilla in 1810 en is gestorven in dezelfde stad in
1879. Hij is waarschijnlijk in Frankrijk opgeleid. Zeker is dat hij studeerde aan de
Escuela de Bellas Artes te Sevilla, waar hij vanaf 1840 docent en vanaf 1862 lid was.
Hij werkte in deze plaats en stelde er tentoon. Ook heeft hij geëxposeerd in
Madrid.96
Cortés schilderde jacht-, keuken- en vruchtenstillevens. Daarnaast schilderde
hij andere onderwerpen, namelijk landschappen, stadsgezichten, genrestukken,
historiestukken, dieren, religieuze werken en portretten.97 Hij was een veelzijdige
schilder die vandaag de dag niet meer zo bekend is, maar met een aantal werken
(geen stillevens) in enkele Spaanse musea is vertegenwoordigd. Veilingprijzen van zijn
stillevens zijn niet bekend, voor zijn landschappen en genrestukken liggen de prijzen
rond een paar duizend euro.98
Een voorbeeld van een stilleven van Cortés is Stilleven met granaatappels (z.j.,
afb. 24). Het is een eenvoudige compositie met Spaanse vruchten. We kijken op de
rechterkant van een tafelblad, waarop enkele granaatappels liggen: de meeste zijn
heel, andere zijn doormidden gebroken of gepeld. Links achteraan ligt een schaal met
vruchtvlees. Rechts vooraan ligt een wit tafelkleed dat van het blad afhangt en
daarachter is een mes te zien. Een tros granaatappels hangt aan een tak boven de
tafel. De achtergrond is een beige muur. Warme kleuren overheersen: de vruchten
zijn rood en geel, de hangende granaatappels zijn wat meer oranje. Er is zijn twee
witte accenten van het kleed en het bord. Verder zien we groen van de bladeren aan
de tak, en een groenachtige schaduw die deze op de muur maakt. Het licht is
gelijkmatig en maakt kleine schaduwen van de vruchten op de tafel. Alle
granaatappels worden goed uitgelicht. De vruchten liggen op een natuurlijke manier
op de tafel: het lijkt net alsof iemand bezig was met ze te schillen en eten en even is
opgestaan van tafel.
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Afb. 25. Francisco Gomez, Stilleven met exotische bloemen en fruit, 1864, olieverf op doek, 65 x 54 cm,
Sotheby’s, Londen, 4 mei 1988, lot 91.
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2.7

Francisco Gomez

Francisco Gomez is geen bekende kunstenaar. Het is zelfs niet met zekerheid te
zeggen of zijn voornaam Francisco is, want het werk waarmee we hem kennen, is
zowel geveild onder de naam ‘Francisco Gomez’ (in 1988) als ‘J. Gomez’ (in 1990).
Dit werk, Stilleven met exotische bloemen en fruit (afb. 25), werd in 1864 gemaakt en is
tussen £2000,- en £5000,- geschat.99 We zien een verticale compositie met op de
voorgrond verschillende vrij grote bloemen en een paar vruchten, waaronder
druiven, en op de achtergrond verschillende bladeren en een ananas. Verder zijn op
de achtergrond enkele takken en planten te ontdekken, maar het is niet duidelijk te
zien om welke soorten het gaat. Warme kleuren en aardetinten overheersen. Het
licht is vrij fel op de bloemen en vruchten op de voorgrond, zodat deze opvallen. De
achtergrond wordt niet heel erg belicht en is donker. De bloemen zijn op een
levendige manier geschilderd en lijken zich in een natuurlijke omgeving te bevinden.
In ieder geval staan ze niet netjes in een vaas en doet het stuk weelderig en
romantisch aan.
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Afb. 26. José Mirabent y Catell, Vruchtenstilleven, 1861, olieverf op doek, 47 x 55 cm, Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona.

56

2.8

José Mirabent y Catell (1831-1899)

José Mirabent y Catell werd geboren in 1831 te Barcelona. Hij was een leerling van
Pablo Milá y Fontanals (1810-1883) en S. Ribó y Mir (1799-1854), docenten aan de
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi te Barcelona. Hij stelde tentoon
op de Parijse Salon en in 1889 op de wereldtentoonstelling aldaar. Hij is gestorven in
1899 te Barcelona.100
Mirabent y Catell schilderde naast bloemstillevens, vruchtenstillevens en
groentenstillevens ook figuurstukken en portretten. Tevens was hij
decoratieschilder.101 Werk van hem bevindt zich in verschillende openbare collecties
in Spanje. Dit zijn echter veelal geen stillevens, maar bijvoorbeeld
plafondschilderingen of fresco’s in gebouwen of figuurstukken in musea.102 De Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi te Barcelona bezit een bloemstilleven
en een vruchtenstilleven van zijn hand.103 In 2000 is een vruchtenstilleven van hem uit
1873 op een veiling geschat tussen €20.000,- en €29.000,-.104
Vruchtenstilleven uit 1861 (afb. 26) maakte Mirabent y Catell toen hij ongeveer
dertig jaar was en aan het begin van zijn carrière stond. We zien enkele vruchten op
de grond liggen tegen een grijsgroene muur in het zonlicht. Op de voorgrond zien
we zand en enkele takjes en blaadjes, met daarachter een tros druiven,
granaatappelen, bramen, pruimen en een appel. Hierachter liggen verschillende
bladeren en een druivenrank klimt tegen de muur waar de vruchten voor liggen. Ze
bevinden zich waarschijnlijk in de buitenlucht vanwege de zandgrond en het
natuurlijke licht, dat vrij fel is en alle vruchten, de bladeren en de achtergrond
verlicht. Warme kleuren en groen zijn de heersende tonen. Er zijn meerdere
soorten fruit te zien, alle inheemse seizoensvruchten. De textuur van de vruchten is
zorgvuldig weergegeven, de compositie is natuurlijk en eenvoudig.
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Afb. 27. Jaime Gosalvez, Vruchtenstilleven, z.j., olieverf op doek, 29 x 50 cm, Dorotheum, Wenen, 18
oktober 1994, lot 24.
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2.9

Jaime Gosalvez

Over de levensloop of carrière van Jaime Gosalvez is weinig bekend. We weten dat
hij in 1867 en 1880 in Valencia werkzaam was. Hij schilderde stillevens en
vruchtenstillevens.105 Een werk dat we van Gosalvez kennen is Vruchtenstilleven (z.j.,
afb. 27). We zien een horizontale compositie. Bijna het gehele vlak wordt gevuld
door vruchten: van links naar rechts zien we appels, druiven, vijgen op een schaaltje,
granaatappels en peren. Hier en daar zien we bladeren van de vruchten. Het fruit
lijkt op een houten tafel te liggen, maar dat is door de donkere kleur moeilijk met
zekerheid te zeggen. De achtergrond is erg donker. Het is niet te bepalen of het
stilleven zich binnen of buiten bevindt: vanwege de donkere achtergrond met de
natuurlijke wijntak lijkt het buiten te zijn, maar vanwege de houten tafel en
zilverkleurige schaal zou het ook een ruimte binnen kunnen zijn. Er zijn meerdere
vruchten te zien, die seizoensvruchten zijn: alle zijn in de nazomer rijp. Het licht is
niet fel en ziet er natuurlijk uit. Alleen de vruchten worden uitgelicht. De kleuren zijn
koel en bestaan vooral uit groen en aardetinten. Het geheel doet een beetje dof aan.
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Afb. 28. Sebastián Gessa y Arias, Een omgekeerde mand met druiven en vijgen, z.j., olieverf op doek, 46,4
x 56,5 cm, Christie’s, Londen South Kensington, 6 april 2000, lot 106.
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2.10 Sebastián Gessa y Arias (1840-1920)
Sebastián Gessa y Arias werd in 1840 in Cádiz geboren. Hij kreeg zijn opleiding aan
de Escuela de Bellas Artes de Cádiz, waar hij leerling was van Ramón Rodríguez
Barcaza (1820/1827-1885), een historie-, genre- en portretschilder. Hierna vertrok
hij naar Parijs, waar hij vanaf 1863 aan de École des Beaux-Arts onder leiding van
Alexandre Cabanel (1823-1889) studeerde. Van 1864 tot 1870 werkte hij in deze
stad, waar hij verschillende malen exposeerde, waaronder op de
wereldtentoonstelling van 1867. In 1870 verhuisde hij naar Madrid, waar hij in 1920
stierf. In deze stad en in Cádiz heeft hij regelmatig geëxposeerd.106 Van 1864 tot
1897 behaalde Gessa y Arias op tentoonstellingen verschillende prijzen voor zijn
bloem- en vruchtenstillevens.107 De onderwerpen van het werk van Gessa y Arias
zijn genrestukken en stillevens, waaronder bloem- en vruchtenstillevens. Zijn
specialisatie was het bloemstilleven.108 Het Museo del Prado bezit vijf schilderijen van
zijn hand, waaronder vier bloemstukken. Zijn werken worden niet heel vaak geveild
en worden over het algemeen voor een paar duizend euro verkocht.109
Een omgekeerde mand met druiven en vijgen (z.j., afb. 28) is een mooi voorbeeld
van een stilleven van Gessa y Arias. We zien hier een vruchtenstilleven met een
asymmetrische compositie. Op de voorgrond is links een bosje lichtbruin gras of riet
te zien, in het midden een paar trossen druiven en enkele vijgen, die op de grond
links van een omgekeerde rieten mand liggen. De bodem lijkt bedekt te zijn met mos
en de achtergrond bestaat uit donkergroene bladeren. Het licht is natuurlijk en zacht
en verlicht vooral de rechterkant van het schilderij, waardoor de mand, enkele
bladeren en de vruchten mooi worden uitgelicht; de linker- en bovenkant is donker.
De ruimte is open, de druiven en vijgen liggen in de buitenlucht op de grond. Er zijn
twee soorten vruchten te zien, die in hetzelfde seizoen voorkomen. Het fruit is heel
zacht en fluweelachtig geschilderd. Koele kleuren overheersen, het schilderij is
opgebouwd uit verschillende tinten groen, aangevuld met een enkel rood,
donkerpaars en geel accent.
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Afb. 29. Antonio Ribas Oliver, Bloemstilleven met fruit en een papegaai, z.j., olieverf op doek, 59,7 x 80
cm, Sotheby’s, New York, 12 juli 1989, lot 571.
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2.11 Antonio Ribas Oliver (1840-1911)
Antonio Ribas Oliver werd geboren te Palma de Mallorca in 1840 of 1845 en stierf in
1911. Hij is waarschijnlijk dezelfde persoon als Antonio Rivas. Zijn leermeester was
Juan Mestre y Bosch (1826-1893), leraar in landschapsschilderen en perspectief.
Tussen 1864 en 1880 deed hij mee aan verschillende collectieve tentoonstellingen en
won hij prijzen. In 1890 werkte hij in Rome. Hij stierf in 1911 te Palma de
Mallorca.110
Ribas Oliver schilderde stillevens, waaronder bloem- en vruchtenstillevens,
maar vooral (oriëntaalse) genrestukken, religieuze werken, landschappen en
portretten.111 Op veilingen worden zijn stillevens meestal voor een paar duizend
euro verkocht. Genrestukken zijn tussen 600 euro en 26.000 euro waard.112
Een voorbeeld van een stilleven van zijn hand is Bloemstilleven met fruit en een
papegaai (z.j., afb. 29). We zien een horizontale compositie. Links is een bloemstuk
te zien en rechts een schaal met fruit. In het midden staat een kistje met juwelen. De
voorgrond bestaat uit een tafel waarop een gedrapeerd kleed ligt, en rechts is het
tafelblad, dat van marmer lijkt, te zien. De achtergrond bestaat uit gedrapeerde
gordijnen. De ruimte lijkt, door het materiaal van gordijnen en de tafel, binnen te
zijn. De bloemenvaas links heeft een klassiek aandoende voet. Hij is gevuld met
verschillende tulpen en pioenrozen. Het juwelenkistje in het midden is geopend en
gevuld met verschillende juwelensnoeren. Rechts staat een rijkelijk versierde schaal
met daarin onder andere abrikozen, druiven, een granaatappel en een appel. Een
papegaai zit op het fruit, een vlinder vliegt naar een druiventakje. Rechts vooraan ligt
een half geschilde citroen. Het licht is gelijkmatig en niet fel. De bloemen en vruchten
worden alle mooi uitgelicht, de achtergrond is vrij donker. Er zijn donkere
schaduwen in de plooien van de gordijnen. Er is geen sprake van seizoensbloemen of
-vruchten. Er zijn in dit schilderij meerdere soorten stillevens, namelijk bloem- en
vruchtenstillevens te zien. Het lijkt geïnspireerd te zijn op stillevens van zeventiendeeeuwse meesters: de half gepelde citroen, de vlinder, en het kistje met juwelen doen
denken aan de Nederlandse barok.
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Afb. 30. José María Bracho Murillo, Stilleven met mandoline en castagnetten, 1872, olieverf op doek, 80,3
x 62,2 cm, Christie’s, New York, 22 mei 1990, lot 211.
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2.12 José María Bracho Murillo (1827-1882/1884)
José María Bracho Murillo werd in 1827 te Sevilla geboren en stierf in 1882 of 1884.
Hij was hofschilder en heeft in verschillende steden tentoongesteld: te Madrid van
1858 tot 1879, te Cádiz in 1860, te Parijs in 1878 en op Gibraltar in 1879.113 Bracho
Murillo was stillevenspecialist en vooral begaafd in het schilderen van bloemen. Naast
bloemen schilderde hij verschillende andere soorten stillevens, zoals vruchten- en
groentenstillevens en stillevens met muziekinstrumenten. Ook heeft hij portretten
gemaakt.114 Zijn werk is in verschillende Spaanse musea te zien, zoals het Museo
d’Arte Moderno te Madrid dat een vruchtenstilleven in bezit heeft. Zijn stillevens
worden op veilingen over het algemeen voor een paar duizend euro verkocht.115 Een
uitschieter naar boven was een stilleven met muziekinstrumenten, dat in 1990
verkocht werd voor $33.000,-.116
Dit Stilleven met mandoline en castagnetten (afb. 30) is gemaakt in 1872, toen
Bracho Murillo aan het eind van zijn carrière was. Het is een vrij groot werk met een
verticale, asymmetrische compositie en is een muziek- en bloemstilleven in één. We
zien een tafelblad in een hoek, met links daarop een bruine mandoline en rechts een
glazen vaas met bloemen. Voor de vaas liggen castagnetten met oranje en blauwe
linten, die van het tafelblad af hangen, en een paar velletjes beschreven papier. De
achtergrond bestaat uit een donkere muur die van hout lijkt te zijn. In het glas van de
vaas is de weerspiegeling van een raam te zien. De bloemen zijn rood, oranje en wit
van kleur en bestaan uit amaryllissen, afrikaantjes en een kleine hortensia. Ook staan
er donkergroene bladeren in de vaas. Het licht is indirect en niet heel fel, het lijkt
door een open raam te komen. Het schijnt op de bloemen en instrumenten en laat
de achtergrond bijna geheel donker. Er zijn een aantal donkere schaduwen op tafel
en tegen de muur. We zien verschillende kleuren, waarvan het felrood van de
bloemen het meeste opvalt, gevolgd door het oranje en blauw van de linten. Verder
zien we groen, bruin en wit, en het donkerbruin van de achtergrond. De compositie
is eenvoudig, net als de (Spaanse) voorwerpen en de vaas met bloemen, die zo op
tafel bij de schilder had kunnen staan.
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2.13 Analyse
De kunstenaars
Tussen 1828 en 1875 zijn twaalf kunstenaars onderzocht. Zij zijn bijna allemaal
tussen 1810 en 1840 geboren. Ze kregen hun opleiding in het begin van de
negentiende eeuw en maakten over het algemeen rond het midden van de eeuw
carrière. Hun werkzame periode duurde veelal tot in de laatste decennia van de
negentiende eeuw. Van bijna de helft van de onderzochte de schilders, zes, zijn deze
data niet bekend. Onder de bekendere schilders zijn twee hofschilders en één
docent aan een academie. Ze waren werkzaam in Barcelona, Valencia, Sevilla,
Madrid, Cádiz en Parijs. Van de dertien kunstenaars waren drie stillevenspecialist.
Van de onbekende kunstenaars is niet te zeggen of ze ook andere onderwerpen dan
stillevens schilderden. De overige vier kunstenaars schilderden naast stillevens
portretten, genrestukken, landschappen en decoratiewerken.
De werken
In deze tweede groep werken zien we vijf groente- of vruchtenstillevens, drie
bloemstillevens, een gecombineerd bloem- en vruchtenstilleven, twee
keukenstillevens, een jachtstilleven en een visstilleven. De vruchtenstillevens zijn
klein van formaat, de bloemstillevens en overige onderwerpen groter (rond 100 cm).
De meeste werken hebben een horizontale compositie met een centrale voorstelling
zonder symmetrie.
De vruchtenstillevens (inclusief één groentestilleven) bevinden zich drie keer
buiten, een keer binnen en een keer is de ruimte niet te bepalen. We zien appels en
pruimen tegen een muurtje aan liggen, of druiven in een mand tussen de bladeren. In
alle stillevens gaat het om seizoensvruchten, en we zien vaak inheemse, zuidelijke
vruchten zoals granaatappels en vijgen. Op het doek van Roldán y Garzón zien we
bovendien een, waarschijnlijk, typisch Spaans gebruik om vruchten op te hangen aan
een touwtje. Het kleurgebruik is helder, het licht natuurlijk. De meeste stillevens
lijken door het zonlicht beschenen te worden. De stillevens hebben met elkaar
gemeen dat ze er natuurlijk uitzien, ze beelden een eigenlijke situatie uit. Het
stilleven van Roldán y Garzón is wat traditioneler, omdat deze compositie minder
dynamisch is dan die van de andere werken: deze bestaat uit een stapel vruchten
naast elkaar uitgestald op een tafel, terwijl de andere vruchten er wat speelser en
minder statisch bij liggen. Bovendien zien we dit werk van lager gezichtspunt dan de
andere werken, waar we op kijken en die dan vanzelf natuurlijker ogen.
De bloemstillevens en het gecombineerde bloem- en vruchtenstilleven zijn
alle vier verschillend. Parra Abril is een leerling geweest van Espinós, en zijn stijl is
daarom traditioneler dan die van de jongere kunstenaars. We zien een statig
interieur met mooie meubels en een schilderij, maar toch heeft zijn werk ook
nieuwere kanten. Zo zijn de bloemen niet héél precies geschilderd en zien we niet
alleen een stilleven, maar ook een interieur. Zijn werk is een voorbeeld van de oude
neo-classicistische traditie die nog tot ver in de negentiende eeuw bestond. Ook het
werk van Suarez is traditioneel te noemen, omdat het teruggrijpt op zeventiendeeeuwse voorbeelden. Het werk van Gomez is weer minder traditioneel: een
weelderige samenstelling van bloemen en exotische vruchten, naar het lijkt in de
buitenlucht. En aan het schilderij van Bracho Murillo kunnen we duidelijk zien dat de
kunstenaar de voorwerpen heeft nageschilderd zoals hij ze voor zich zag: een
arrangement van een mandoline, een vaas bloemen en castagnetten (typisch Spaans
overigens) op een tafel.
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In de groep overige werken zien we vier verschillende werken. Het
keukenstilleven van Parra Piquer heeft sterke licht-donkercontrasten, iets wat bij de
andere stillevens uit deze periode niet naar voren komt. We zien een dramatisch en
wellicht gearrangeerd arsenaal aan vlees, groente, potten en pannen. Het visstilleven
van Mensaque is anders van toon: lichte, grijze kleuren overheersen. Dit stilleven
heeft als een van de eerste in dit onderzoek een landschap als achtergrond. Het
werk van Ch. heeft de kunstenaar zo voor zich kunnen zien: jachtattributen aan een
kapstok. De vorm van de hoed is typisch Spaans. Yriarte tenslotte nam
hoogstwaarschijnlijk de keukenstillevens van Chardin als voorbeeld voor zijn
keukenstilleven van een eenvoudige tafel, net als veel andere stillevenschilders van
het realisme. De sinaasappels geven het geheel een Spaans accent.
In alle groepen zien we dus de romantiek en het realisme naar voren komen.
De stijl van Espinós komt nauwelijks meer voor, maar bestaat nog wel. Het licht is
gelijkmatig en de kleuren zijn natuurlijk, net als de arrangementen: de stillevens zijn
niet meer kunstig gecomponeerd, maar in de werkelijkheid samengesteld. Dit kunnen
we ook zien aan de grote mate waarin seizoensbloemen en -vruchten worden
afgebeeld. Symmetrische composities komen niet meer voor. Ook zien we meer
voorstellingen die zich buiten bevinden dan in de vorige groep en komt het
landschap als achtergrond op. Typisch Spaanse voorwerpen komen ook voor, een
aanduiding dat schilders het dichter bij huis gingen zoeken wat onderwerpen betreft.
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3.

Zoveel kunstenaars, zoveel stijlen
1875-1914

Het stilleven aan het eind van de negentiende eeuw
In deze periode kunnen we eigenlijk niet meer spreken van verschillende nationale
scholen, omdat toen vrijwel iedere Europese kunstenaar, zij het door eigen bezoek,
zij het door werk van tijdgenoten, met Frankrijk verbonden was.
Vanaf de jaren 1870 kwam het impressionisme op. Bij deze stijl stond, net als
bij het realisme, het bewust nastreven van natuurgetrouwheid voorop, maar was er
een lichtere penseeltoets en een nadruk op het gebruik van licht. De impressionisten
braken met de traditie van de donkere achtergrond van het stilleven. Het
traditionele bloemstilleven, een vaas met bloemen, verdween naar de achtergrond.
Boeketten werden minder kunstmatig en minder botanisch dan voorheen. Er is een
voorkeur voor alledaagse bloemsoorten en het kan zelfs voorkomen dat er op een
schilderij slechts één soort of één enkele bloem staat. Ook zien we dat boeket en
natuur dichterbij elkaar komen te liggen: het kan voorkomen dat een bloemstuk
buiten in het gras ligt, bijvoorbeeld.117
Rond 1890 ontstond onder sommige impressionisten een verandering in stijl,
waarin zij het esthetisch oppervlak boven een natuurgetrouwe weergave stelden.
Hoewel hun onderwerpen nog steeds herkenbaar waren, was illusie niet meer het
belangrijkst in hun werk. Deze stijl ligt dicht tegen abstractie aan.118
Tussen 1890 en 1914 zien we grote veranderingen in de Europese kunst.
Verschillende stijlen volgen elkaar op, in enkele jaren veranderden vormen en
kleuren meer dan in de loop van de twee voorafgaande eeuwen. Een realistische
weergave van het geschilderde is niet langer een doel van de schilderkunst. We zien
de art nouveau, het fauvisme, het expressionisme, het kubisme, het symbolisme, het
surrealisme, het neo- en post-impressionisme. Met de komst van het expressionisme
krijgt Goya, wiens stillevens wel de eerste expressionistische stillevens genoemd
worden, eigenlijk pas volgers. De subjectieve uiting die in de werken naar voren
komt, is een belangrijk kenmerk van deze stroming. En met het kubisme wordt een
stap naar abstractie gezet. Kubisten beeldden de natuur in een vooraf opgezet
geometrisch patroon af. Onderwerpen in deze stroming waren meestal door
mensen gemaakte voorwerpen, die steeds verder gedesintegreerd werden.119
Zoals gezegd bestonden de hele negentiende eeuw lang stijlen naast elkaar.
Ook in de laatste decennia van de negentiende eeuw zien we daarom nog
realistische en romantische stillevens.
De onderzochte kunstenaars
Tussen 1875 en 1914 zijn tien Spaanse stillevenschilders gedocumenteerd in het
RKD. De meesten van hen zijn in de tweede helft van de negentiende eeuw geboren
en in de twintigste eeuw overleden, vier van hen na 1914. Van twee kunstenaars
kennen we de geboorte- en sterfdata niet. De kunstenaars die in dit hoofdstuk aan
bod komen, zijn Rogelio de Egusquiza Barrena, Ricardo Martí Aguiló, Enrique
Rumoroso y Valdés, Emilia Menassade, Aureli Tolosa Alsina, Joachim del Mura, Millan
Rodriguez, Hermenegildo Anglada Camarasa, María Blanchard, en Isidro Nonell y
Monturiol.
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Afb. 31. Rogelio de Egusquiza Barrena, Een boeket bloemen, 1889, olieverf op doek, 124,5 x 83 cm,
Sotheby’s, Londen, 16 juni 1993, lot 117.
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3.1

Rogelio de Egusquiza Barrena (1845-1913/1915)

Rogelio de Egusquiza Barrena werd in 1845 te Santander geboren. Zijn eerste lessen
heeft hij gekregen van Francisco Mendoza (1812-1885), docent aan de Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando te Madrid. Al met veertien jaar deed hij mee aan
een tentoonstelling. Hierna reist hij met zijn vader door Europa, vooral Frankrijk, en
bezocht hij de École des Beaux-Arts te Parijs. Deze stad werd vanaf 1860 zijn
tweede woonplaats. In 1868 debuteerde hij op de Parijse Salon met een historiestuk.
Hij gold daar als een van de voornaamste Spaanse schilders en werd een belangrijk
portretschilder. Hij stelde tentoon in Madrid en Parijs en van 1883 tot 1887 ook in
Berlijn, München en Hamburg. Op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs
ontving hij een zilveren medaille. Hij is in 1913 of 1915 te Madrid gestorven.120
De Egusquiza Barrena schilderde stillevens en Italianiserende landschappen,
genre, figuurstukken, portretten en historiestukken. Naast schilder was hij graficus.121
Zijn werk is in enkele internationale collecties te vinden en is op veilingen rond
€10.000,- waard. Dit zijn echter genrestukken en andere onderwerpen, geen
stillevens.
Het stilleven op afbeelding 31, Een boeket bloemen (1889), werd geschat op
£3000 tot £4000,-.122 Toen De Egusquiza Barrena dit werk maakte was hij ongeveer
44 jaar oud. Het is een verticale, asymmetrische compositie met meerdere soorten
bloemen. Op de voorgrond zien we verschillende bloemen, op het middenplan zien
we andere bloemen en palmachtige bladeren, en de achtergrond is veelkleurig en
niet gedefinieerd. De bloemen zijn niet precies geschilderd, het gaat om de suggestie
van de bloemblaadjes en de vorm, de kleur doet het belangrijkste werk. Het is niet
heel duidelijk om welke soorten het gaat. De bloemen zijn op een natuurlijke manier
gerangschikt: ze staan voor, achter en naast elkaar en zijn omringd door de bladeren.
De voorstelling bevindt zich waarschijnlijk buiten, aan de lichtval, de hoeveelheid
planten en het groen op de grond te zien. De lichtbron is niet te zien, het maakt een
spel van licht en schaduw op de bladeren en bloemen en verspreidt een rode gloed
over het geheel. De bloemen zijn fel gekleurd, de bladeren zijn donker. Door het
roodachtige licht doet het geheel warm aan, hoewel de linkerkant van het werk
weer koeler is door de groentinten. Het stilleven is in een impressionistische stijl
geschilderd met losse toets een grote rol voor het licht, maar de realistische
weergave lijkt ondergeschikt aan het esthetisch geheel.

70

Afb. 32. Ricardo Martí Aguiló, Bloemstilleven,
1890, olieverf op doek, 54 x 67 cm, Setdart
Subastas, Barcelona, lot 30110694, datum
veiling niet teruggevonden.
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3.2

Ricardo Martí Aguiló (1868-1936)

Ricardo Martí Aguiló werd geboren in 1868 te Barcelona. Hij kreeg zijn opleiding van
zijn vader, de schilder Ramón Martí Alsina (1826-1984) aan de Escuela de Bellas
Artes de la Lonja te Barcelona. Martí Aguiló schilderde stillevens en was
gespecialiseerd in het schilderen van bloemstillevens. Hij stierf in 1936 te Barcelona.
Zijn stillevens worden redelijk veel geveild. Over het algemeen brengen ze een paar
duizend euro op.123
Een voorbeeld van zijn werk is Bloemstilleven (1890, afb. 32), dat Martí Aguiló
op ongeveer 22-jarige leeftijd maakte. We zien een rond, grijs tafelblad met links een
witte duif en in het midden een zwarte vaas met een grote bos bloemen. Er staan
roze en witte rozen, rode anjers, licht oranje bloemen en verschillende andere witte
bloemen en bloemetjes in de vaas. We kunnen iedere soort herkennen, de bloemen
zijn precies geschilderd. Het onderwerp is traditioneel: het ‘klassieke bloemstilleven’
van een vaas bloemen. De schilderwijze is meer realistisch dan romantisch, hoewel
het onderwerp romantisch wordt door de duif. De achtergrond is donker gehouden.
Het licht is zacht en gelijkmatig en belicht alles goed. De kleuren wit, bruin en rood
domineren, lichtgroen en roze maken het geheel iets zachter. Aan het marmer van
de tafel te zien is de ruimte binnen.
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Afb. 33. Enrique Rumoroso y Valdés, Stilleven, z.j., olieverf op karton, 53 x 40 cm, Goya Subastas,
Madrid, 7 februari 2011, lot 124.
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3.3

Enrique Rumoroso y Valdés

Enrique Rumoroso y Valdés was werkzaam in de negentiende eeuw. Zijn geboorteen sterfdata zijn niet bekend. We weten dat hij tentoonstelde van 1878 tot 1895 en
dat hij stillevens heeft geschilderd, meer kan over hem niet gezegd worden.124
Een voorbeeld van werk van Rumoroso y Valdés is het ongedateerde Stilleven
(afb. 33). We zien hier een vruchtenstilleven met verschillende soorten fruit. De
compositie is verticaal. Op de voorgrond zien we een soort lichte zandgrond, zo lijkt
het, waarop vooraan twee losse druiven liggen, met daarachter twee pruimen, een
tros druiven, een appel en een groot druivenblad dat boven de vruchten uitsteekt.
De achtergrond is donkergroen en het is niet te bepalen wat deze voorstelt. Het
geheel lijkt buiten te zijn, vanwege de natuurlijke lichtval en de zandkleurige grond.
Het licht is helder maar niet fel en belicht de vruchten en de voorgrond, er zijn
enkele lichte schaduwen op de grond te zien. Het gaat om seizoensvruchten. De
kleuren zijn, afgezien van het felle geel en rood van de appel, secundair en niet
helder. Groen en paars overheersen. De textuur van het blad en de vruchten is
zorgvuldig geschilderd, op de druiven en pruimen is een wasachtig laagje te zien. De
toets is zacht, en laat elke vrucht duidelijk en natuurgetrouw zien – het is niet zo los
geschilderd als een impressionistisch werk. De compositie is niet traditioneel, er zijn
geen nette mandjes of schalen met vruchten te zien, en zelf samengesteld: de
kunstenaar heeft geschilderd wat hij voor zich zag liggen.
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Afb. 34. Emilia Menassade, Mand met bloemen, z.j., olieverf op paneel, Sotheby’s, Monaco, 17/18 juni
1988, lot 1155.
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3.4

Emilia Menassade (geb. 1860)

Over Emilia Menassade is niet heel veel bekend. Ze is geboren in 1860 in Parijs, haar
sterfdatum is onbekend. Data van werkzaamheid die genoemd worden zijn 1882,
1887 en 1893. Ze heeft les gehad van Sebastián Gessa y Arias, die haar zowel op
technisch als thematisch gebied heeft beïnvloed. Ze werkte in Madrid en deed aan
veel exposities mee, zowel individueel als collectief. Op de Exposiciones Nacionales
de Bellas Artes ontving ze in 1887 een eervolle vermelding en in 1892 een derde
medaille. Menassade schilderde bloemstillevens en vruchtenstillevens. Het Museo del
Prado bezit, in depot, een werk van haar, Herfststilleven. Het werk op afb. 34 is in
1988 geschat op 12.000-15.000 Franse Frank. 125
Op Mand met bloemen (z.j., afb. 34) zien we een horizontale asymmetrische
compositie. De voorgrond is licht, in het midden zien we een rieten mandje met
bloemen erin, waarvan sommige ook op de grond en achter het mandje liggen, en
een donkere achtergrond. We zien eenvoudige bloemsoorten: onder andere rozen,
viooltjes en vergeet-me-nietjes. Het is niet te zien of de bloemen buiten of binnen
zijn. Het licht verlicht het mandje bloemen en de bloempjes op de voorgrond, maar
de bloemen achter en de achtergrond zijn in de schaduw en donker. Het licht is niet
heel fel. De achtergrond is vrij donker en neutraal. De compositie is eenvoudig en
niet traditioneel. Het werk is met een losse en lichte toets geschilderd, hoewel alle
bloemsoorten te herkennen zijn. Het is een elegant en romantisch aandoend stuk.
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Afb. 35. Aureli Tolosa Alsina, Rode en witte anjers in een keramieken vaas,
z.j., negentiende eeuw, olieverf op doek, 166,4 x 93,4 cm, Christie’s,
Londen South Kensington, 5 juli 2001, lot 32.
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3.5

Aureli Tolosa Alsina (1861-1938)

Aureli Tolosa Alsina werd geboren in 1861 te Barcelona. Hij was een leerling van
Modesto Urgell y Inglada (1839-1919), een genre- en landschapsschilder, en begon
zijn carrière oorspronkelijk als schilder van bloemstillevens, maar onder invloed van
zijn leermeester ging hij landschappen schilderen. Na zijn debuut in 1883 nam hij deel
aan verschillende tentoonstellingen, waaronder te Barcelona in 1883 en te Madrid
van 1890 tot 1897. Hij werkte in Barcelona, waar hij in 1938 stierf.126
Naast landschappen en bloemstillevens schilderde Tolosa Alsina marines en
heeft hij als decoratieschilder gewerkt. Van zijn stillevens zijn geen jaartallen bekend,
maar omdat hij als bloemschilder begon en daarna landschappen ging maken mogen
we aannemen dat deze werken uit de negentiende eeuw stammen. In ieder geval
worden zijn stillevens bij veilinghuis Christie’s als negentiende-eeuws gedateerd.127
Op veilingen wordt het werk van Tolosa Alsina hoog gewaardeerd: de prijzen voor
stillevens liggen tussen een paar duizend en een paar tienduizend euro.128
Een zo’n werk is Rode en witte anjers in een keramieken vaas (z.j., afb. 35). We
zien een vaas, hangend aan een groene strik aan een muur, gevuld met bloemen. De
vaas is kleurig gedecoreerd met groene, gele en paarse vlakken en lijnen en heeft
twee handvatten. De bloemen die eruit steken, waarvan sommige bijna lijken te
vallen, zijn rode, witte, roze en gele anjers. De achtergrond bestaat uit een muur, die
aan de bovenkant effen lichtbruin van kleur is, en op ongeveer een derde van onder
betegeld is, met naar het lijkt hetzelfde materiaal als de vaas. Deze tegels zijn ook
kleurig versierd met geometrische vormen in bruin, blauw en groen en zien er
enigszins verweerd uit. Het licht is natuurlijk: het lijkt of zonlicht recht op de
bloemen en vaas schijnt. Het is vrij fel maar zorgt voor zachte schaduw van de strik
en de vaas en bloemen. Warme kleuren overheersen: de bloemen hebben lichtrode
tinten en de muur en vaas zijn lichtbruin. Het enige koele accent is van de groene
strik, en hier en daar van de groene decoraties op de tegels, en enkele groene
steeltjes tussen de bloemen. De penseelstreek is vrij los. De compositie is niet
traditioneel; hoewel een bos bloemen centraal staat is het geen traditionele
voorstelling van een grote symmetrische bos bloemen in een klassieke vaas.
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Afb. 36. Joachim del Mura, Boeket bloemen in een rieten mand, z.j., olieverf op doek, 81 x 60 cm, Ader
Picard Tajan, Parijs, 16 oktober 1991, lot 40.
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3.6

Joachim del Mura

Joachim del Mura is een bijna geheel onbekende schilder. We weten dat hij
werkzaam was aan het eind van de negentiende eeuw en dat hij een bloemstilleven
geschilderd heeft. Over de plaats waar hij werkte of zijn opleiding is niets bekend.129
Het enige werk dat in het RKD van hem bekend is, Boeket bloemen in een
rieten mand (z.j., afb. 36), werd in 1991 bij een veilinghuis op twaalf- tot
vijftienduizend Franse frank geschat. De afbeelding is niet erg duidelijk. We zien een
verticale, asymmetrische compositie. De ruimte is ongedefinieerd. We zien
verschillende soorten bloemen, zoals pioenrozen en viooltjes, die zich volgens de
titel van het werk in een mandje, dat niet zichtbaar is, moeten bevinden. De
achtergrond is donker. Het licht is gelijkmatig en verlicht vooral de voorste en meest
grote bloemen. De bloemen zijn duidelijk herkenbaar geschilderd. Het onderwerp is
vrij traditioneel: een aantal bloemen in een mand.
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Afb. 37. Millan Rodriguez, Stilleven met knoflook en vruchten, z.j., olieverf op doek, 70 x 100 cm,
Lempertz, Keulen, 21 mei 1981, lot 495..
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3.7

Millan Rodriguez

Millan Rodriguez schilderde groenten- en vruchtenstillevens. Hij werkte rond 1900.
Verder is niets over hem bekend.130 Een voorbeeld van zijn werk is Stilleven met
knoflook en vruchten (z.j., afb. 37), dat in 1981 op 15.000 Duitse mark geschat is. De
compositie en de voorstelling zijn eenvoudig. We zien een tafelblad, waarop een
aantal vijgen liggen uitgespreid, uit een mand die rechts omgevallen ligt. Links ligt een
streng knoflook op de tafel, die omhoog wordt gehouden door een touw. Aan
weerskanten daarvan hangen twee bosjes pruimen. Het zijn seizoensvruchten. Het
licht oogt natuurlijk, de knoflook wordt fel belicht en de andere onderdelen wat
gelijkmatiger. De achtergrond is een donkere muur, de voorgrond is ook donker. De
toets is zacht en laat elke vrucht duidelijk zien. De vruchten en voorwerpen zijn
natuurgetrouw weergegeven.
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Afb. 38. Hermenegildo Anglada Camarasa, Bloemen en kelk, 1889, olieverf op doek, 21 x 40 cm,
particuliere collectie.
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3.8

Hermenegildo Anglada Camarasa (1871-1959)

Hermenegildo Anglada Camarasa werd in 1871 te Barcelona geboren en is in 1959
te Pollença, Mallorca gestorven. Hij ging op jonge leeftijd naar de Escuela des Belles
Artes in Barcelona, waar hij werd onderwezen door Modesto Urgell y Inglada. Zijn
eerste werken schilderde hij in de realistische stijl van zijn leraar, met als onderwerp
het platteland. Vanaf 1888 werd zijn naam bekend in Barcelona, waar hij exposeerde.
Rond 1894 was hij verbonden met Els Quatre Gats (De Vier Katten), een Catalaanse
avant-garde kunstenaarsgroep die onder andere door Picasso geleid werd. In 1894
ging hij naar Parijs om zijn opleiding te voltooien aan de Académie Julian en de
Académie Colarossi. Zoals veel schilders in Barcelona rond de eeuwwisseling werkte
hij zowel in Barcelona als in Parijs. Anglada Camarasa had een lange en succesvolle
carrière, waarin hij veel verschillende stijlen en thema’s onderzocht heeft. Hij wordt
een van de belangrijkste Catalaanse schilders genoemd.131 De onderwerpen van zijn
werken zijn landschappen, genre (vooral oriëntaalse scènes), portretten en
figuurstukken. Ook is Anglada Camarasa bekend als schilder van bloemstillevens,
maar met latere werken: in de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw heeft
hij zich uitsluitend aan dit genre gewijd.132 Zijn werk is in verschillende internationale
collecties te vinden. Op veilingen brengt het veel op, vaak meer dan €100.000,-, met
in 2006 als hoogtepunt €2.924.000,- voor een genrestuk uit zijn Parijse tijd. Ook
bloemstillevens uit de latere jaren van zijn carrière zijn veel waard.133
Het stilleven Bloemen en kelk (1889, afb. 38) hoort bij zijn vroege periode.
Het is een werk uit 1889, toen Anglada Camarasa ongeveer achttien jaar oud was.
Dit kleine werk toont grote en kleine viooltjes op een zandkleurige ondergrond, met
hier en daar wat groene blaadjes, links een paar witte papieren en rechts een glas
water waar een bloempje in staat. De achtergrond is volkomen donker. De
compositie is horizontaal en asymmetrisch. Het is niet te bepalen of de bloemen zich
binnen of buiten bevinden. Het licht is gelijkmatig en getemperd, er zijn enkele
donkere schaduwen op de bloemen en de grond, maar de bloemen worden goed
uitgelicht en er zijn glimlichtjes op het glas te zien. De kleuren zwart, donkerpaars en
geel overheersen. De bloemen staan niet in een vaas maar liggen losjes op de grond.
Het werk is op een losse, maar stevige en realistische manier geschilderd.
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Afb. 39. María Blanchard, Patrijs, ca. 1909, olieverf op doek,
48 x 33,5 cm, collectie Jovita Gil de Rivero, Cabezon de la
Sal, Santander, Spanje.
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3.9

María Blanchard (1881-1932)

María Blanchard werd in 1881 in Santander, Spanje geboren. Zij begon al in 1889 met
schilderen. In 1899 of 1902 trok ze naar Madrid om van verschillende leraren les te
nemen, ondermeer bij Emilio Sala (1850-1910) vanaf 1903 en bij Manuel Benedito
Vives (1875-1963) vanaf 1908. In 1908 ging ze in Parijs studeren, waar ze de
Academie Vitti bezocht en les had van Anglada Camarasa en Kees van Dongen
(1877-1968). Ze stierf er in 1932.134 Blanchard maakte zowel stillevens als
figuurstukken, portretten, genrestukken en religieuze werken. In de beginfase van
haar carrière is de invloed van haar leraren duidelijk zichtbaar: ze ontwikkelde zich
van academisch realisme naar symbolisme (rond 1910) en fauvisme (rond 1912).
Vanaf 1916 maakt ze onder invloed van Juan Gris een kubistische fase door waarin
ze veel stillevens schildertde Vanaf 1920 keerde ze terug naar een figuratieve stijl
waarin elementen van het kubisme nog wel zichtbaar zijn.135 Blanchards werk hangt
in verschillende internationale musea en wordt op veilingen voor hoge bedragen,
vaak tienduizenden tot een paar honderdduizend euro, verkocht. Stillevens zijn hierin
wat schaarser, deze worden over het algemeen voor een paar tienduizend euro
verkocht. Bij deze werken gaat het om haar volwassen werk, het kubistische en
realistische dat ze vanaf ca. 1916 maakte.136
Patrijs uit 1909 (afb. 39) is het eerste stilleven van Blanchard en het enige dat
uit haar vroege periode bekend is.137 Ze was ongeveer 28 jaar oud toen ze dit
maakte. Een biograaf kenmerkt deze stijl als ‘academisch realisme’. We zien een
hangende dode vogel, met één poot vastgebonden aan een touw. Blanchard plaatste
de vogel voor een effen achtergrond, waardoor zijn kleurige, zachte veren goed
uitkomen. Aardetinten overheersen, maar in de veren zijn ook lichtblauw en
donkergroen te zien. Het licht is zacht en gelijkmatig. De linkerkant van de vogel,
met zijn borstveren, wordt goed belicht terwijl de rechterkant zich in de schaduw
bevindt en een donkere schaduw op de muur maakt. Van dit werk zijn zowel het
onderwerp als de compositie eenvoudig gehouden.
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Afb. 40. Isidro Nonell y Monturiol, Stilleven met uien en haring, 1910, olieverf op doek, 45 x 68 cm,
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
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3.10 Isidro Nonell y Monturiol (1872/1873-1911)
Isidro Nonell y Monturiol werd geboren in 1872 of 1873 te Barcelona. Hij kreeg zijn
opleiding onder andere van Luís Graner y Arrufi (1863-1929) en aan de Escuela de
Bellas Artes de la Lonja te Barcelona van 1893 tot 1895. In 1897 reisde hij naar
Parijs, waar hij de werken van de impressionisten bewonderde. Bij terugkomst in
Spanje was hij een van de leiders van de groep Els Quatre Gats te Barcelona. Hierna
werkte hij zowel in Parijs en Barcelona. Hij deed aan veel tentoonstellingen mee en
had een aantal solo-exposities, waarvan degene in 1910 erg gewaardeerd werd.
Nonell y Monturiol stierf een jaar na dit succes te Barcelona.138
Nonell y Monturiol was een avant-garde kunstenaar die aanvankelijk in een
realitische en impressionistische stijl werkte. Zijn onderwerpen waren genre- en
figuurstukken, vooral met zigeuners, en landschappen. Na 1910 wijdde hij zich aan
het stilleven, een genre dat hij tot zijn dood in 1911 zou beoefenen. Hij schilderde
onder andere vis- en vruchtenstillevens.139 Zijn werk bevindt zich in verschillende
musea, waaronder het Museu Nacional d’Art de Catalunya, dat enkele tientallen
werken bezit. Het wordt voor hoge prijzen verkocht, van enkele tienduizenden
euro’s tot meer dan honderdduizend euro. In 2001 werd een stilleven met vis en
groenten op €20.000,- tot €25.000,- geschat.140
Stilleven met uien en haring (afb. 40) is een werk uit 1910. Nonell y Monturiol
was toen ongeveer 39 jaar en zoals we weten aan het eind van zijn carrière. We zien
een horizontale compositie, waarbij we op verschillende groenten en een vis kijken.
De ondergrond en de achtergrond zijn niet nader gedefinieerd, het zijn twee
bruingekleurde vlakken. Links zien we een groene appel, in het midden enkele bruine
en rode uien en op de voorgrond wat bruine champignons, zo lijkt het. De vis in het
midden, een haring, is bruin met glimmende schubben. De penseelstreek is grof, de
lijnen zijn dik aangezet en de vormen krachtig. De vis en groenten zijn, hoewel
herkenbaar, niet natuurgetrouw weergegeven.
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3.11 Analyse
De kunstenaars
In de periode 1875-1914 zijn tien schilders onderzocht. De meesten van hen zijn
tussen 1860 en 1880 geboren. Twee kunstenaars zijn rond 1910 overleden, vier na
1930. Van vier kunstenaars kennen we de geboorte- en sterfdata niet. De schilders
kregen hun opleiding aan het einde van de negentiende eeuw en maakten ook vanaf
die periode carrière. De meesten van hen bezochten een of meerdere academies, in
Spanje of Frankrijk. Ze waren werkzaam in Madrid, Barcelona en Parijs. Van de tien
kunstenaars waren twee stillevenspecialist. Van drie kunstenaars weten we dat ze
stillevens geschilderd hebben maar is niet te zeggen of ze ook andere onderwerpen
schilderden. De overige vijf kunstenaars schilderden naast (één of meerdere)
stillevens portretten, genrestukken, figuurstukken, landschappen, marines,
historiestukken, religieuze werken en decoratiewerken.
De werken
In deze derde groep werken zien we zes bloemstillevens, twee vruchtenstillevens,
een jachtstilleven en een visstilleven. Horizontale en verticale composities komen
ongeveer evenveel voor, en de voorstellingen zijn altijd asymmetrisch. Er zijn doeken
in alle formaten: zowel grote als heel kleine werken. In deze stillevens zien we de
meeste stijlen en stromingen die aan het eind van de negentiende eeuw bestonden,
terugkomen.
In het bloemstuk van Menassade zien we de trend die de hele negentiende
eeuw door te zien is: het gracieuze ruikertje, beïnvloed door de Franse romantische
schilderkunst. De bloemen in haar werk bevinden zich in een rieten mandje en zijn
op een natuurlijke manier neergelegd. De soorten zijn eenvoudig en inheems: onder
andere viooltjes en rozen. Het fijne spel van licht en donker en de vrij losse
penseeltoets zijn kenmerkend.
Twee boeketten in een andere stijl zien we bij Del Mura en Martí Aguiló. Het
onderwerp is traditioneel: het ‘klassieke bloemstilleven’ van een vaas bloemen. Deze
werken zijn meer realistisch dan romantisch, hoewel het werk van de laatste een wat
zoete toon aanslaat met de witte duif. Beide schilderstijlen zijn echter minder los en
meer gepolijst dan het werk van Menassade. Ook het licht is gelijkmatiger. Alle
bloemsoorten zijn herkenbaar.
Op de vruchtenstillevens van Rumoroso y Valdés en Rodriguez zijn
seizoensvruchten te zien. En de stillevens zijn, zoals vrijwel alle werken in deze
periode, zelf samengesteld: de kunstenaar kunnen schilderen wat hij voor zich zag
liggen. De schilderijen lijken niet alleen wat onderwerp betreft op elkaar, ook in de
schilderstijl zijn overeenkomsten te zien. Het licht is vrij gelijkmatig en belicht de
vruchten goed, de achtergrond is donker en effen. De toets is zacht, en laat elke
vrucht duidelijk zien – het is niet zo los geschilderd als een impressionistisch werk.
En hoewel de vruchten natuurgetrouw zijn weergegeven, is de compositie niet
traditioneel, er zijn geen schalen met vruchten te zien.
Ook in het werk van Blanchard herkennen we dit realisme – ‘academisch
realisme’ zoals een biograaf over haar werk schrijft. We zien een eenvoudig,
alledaags onderwerp (een dode vogel) tegen een effen achtergrond. Het licht is
gelijkmatig, de vogel heeft een vrij donkere schaduw maar is zelf mooi uitgelicht. De
kleuren zijn natuurgetrouwe aardetinten en de toets is zacht, niet heel gedetailleerd
maar we kunnen de hele vogel met zijn zachte veren goed zien.
De stillevens van Tolosa Alsina en Anglada Camarasa zijn ook trouw aan de
natuur, maar met een lossere penseelstreek geschilderd. De composities zijn niet
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symmetrisch of traditioneel: het gaat om bloemen die wel gerangschikt zijn, maar
niet in de traditionele vaas staan. We zien steeds één bloemsoort, hoewel in
verschillende kleuren. De eerste bloemen hangen in een kruikje aan een muur, de
tweede liggen losjes op de grond. Het werk van Tolosa Alsina is licht en helder, de
achtergrond bestaat uit een lichte muur met tegels. Het licht is natuurlijk. Die van
Anglada Camarasa is donker, de achtergrond is een zwart vlak, maar de bloemen
worden goed belicht.
In het werk van De Egusquiza Barrena zien we felle penseelstreken. Deze zijn
los en groots opgebracht, het is niet altijd goed te zien welke bloemsoort afgebeeld
wordt. Het gaat hier meer om vorm en kleur dan om natuurgetrouwheid. Het lijkt
erop dat de kunstenaar geïnspireerd werd door de bloemenpracht in een tuin en de
kleuren en vormen daarvan op doek wilde vangen, in plaats van een natuurgetrouw
beeld van diezelfde bloemen geven. Het esthetisch oppervlak is hier belangrijker dan
realisme.
In het werk van Nonell y Monturiol zien we een grove penseelstreek. De
achtergrond van het werk is heel eenvoudig gehouden: een bruine muur. Een vis en
wat groente liggen op een tafel. Aardekleuren overheersen in het hele schilderij.
Hoewel we de vis en groenten kunnen herkennen, is de schilderstijl niet realistisch,
maar eerder expressionistisch te noemen. De lijnen zijn dik aangezet en de vormen
krachtig.
Deze groep werken is een gedeeltelijke afspiegeling van de verschillende
stromingen en stijlen aan het eind van de negentiende eeuw. We zien romantiek en
realisme. Ook de stijl die aan de academies gedoceerd werd zien we. Verder zijn
werken met een losse penseeltoets, een opmaat naar het impressionisme, te zien. In
de werken aan het begin van de twintigste eeuw zien we dat het belang van het
realistisch weergeven van de werkelijkheid minder belangrijk wordt dan voorheen:
kleur en expressie voeren de boventoon.
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Conclusie
Voor het eerst is met deze scriptie een overzicht gegeven van stillevens van Spaanse
kunstenaars in de negentiende eeuw. Voor het onderzoek is uitgegaan van de 33
Spaanse stillevenschilders die werkzaam waren tussen 1800 en 1914 die in het RKD
bekend zijn. Voortbordurend op dit materiaal kan de ontwikkeling van de Spaanse
stillevenschilderkunst in de negentiende eeuw beschreven worden.
De stillevenschilders
In de periode 1800-1828 zijn elf stillevenschilders gedocumenteerd. Zij zijn in twee
groepen in te delen: degenen die rond 1760 geboren zijn, en degenen die een
generatie jonger waren. Tot de eerste generatie behoren Benito Espinós (17481818), José López Enguídanos (1760-1812) en Bartolomé Montalvo (1768/17691846). Zij waren alle drie (deels) stillevenspecialist en waren in hun tijd bekend en
geliefd. Ze hadden belangrijke aanstellingen als hofschilder of docent aan een
academie. De tweede generatie bestaat uit Andres Rosi (1771-1845), Francisco José
Pablo Lacoma (1778/1784-1849), José Roma (1784-1817/1858) en Salvador Molet
(1773-1836), vier bloemstillevenspecialisten die destijds aanzien genoten met hun
werk en voorname posities als hofschilder of directeur van een academie
bekleedden. De vier overige schilders in deze groep zijn onbekende namen:
Francisco Millán (1778), Eduardo Yriarte, Juan Baguero en L. Suarez. Van hun hand is
steeds slechts één stilleven bekend, dat we rond het begin van de eeuw kunnen
dateren.
In de periode 1828-1875 zijn twaalf stillevenschilders bekend. In deze groep
bevinden zich veel kunstenaars die minder bekend zijn dan degenen in de periode
hiervoor. De meeste namen kennen we door de tentoonstellingen waar de
kunstenaars aan meededen of omdat hun werk geveild werd (in onze tijd), maar over
hun carrières weten we over het algemeen niet veel. In de groep zijn drie
stillevenspecialisten en twee hofschilders. De oudste schilder is Miguel Parra Abril
(1780/1784-1846), deels stillevenspecialist, en hofschilder en academiedocent.
Andere bekende namen zijn Sebastián Gessa y Arias (1840-1920), deels specialist, die
op tentoonstellingen vele prijzen voor zijn stillevens ontving, en José Mirabent y
Catell (1831-1899) en José María Bracho Murillo (1827-1882/1884), (deels)
stillevenspecialisten wiens werk vandaag de dag voor redelijk hoge opbrengsten
geveild wordt. Kunstenaars die we iets minder goed kennen en van wie we vaak niet
meer weten dan de jaren waarin ze aan exposities meededen, zijn José Felipe Parra
Piquer (geb. 1824), Antonio Mensaque (1825-1900), Andrés Cortés (1810-1879) en
Antonio Ribas Oliver (1840-1911). Geheel onbekende kunstenaars zijn Juan Ch., José
Roldán y Garzón, Francisco Gomez en Jaime Gosalvez. Van ieder van hen is slechts
één stilleven bekend.
Tussen 1875 en 1914 zijn tien schilders gedocumenteerd. We zien ongeveer
evenveel bekende als onbekende kunstenaars. Drie in hun tijd bekende schilders zijn
Rogelio de Egusquiza Barrena (1845-1913/1915), Ricardo Martí Aguiló (1868-1936)
en Aureli Tolosa Alsina (1861-1938), van wie de tweede stillevenspecialist was.
Onbekende schilders die in deze periode werkten, zijn Enrique Rumoroso y Valdés,
Emilia Menassade (geb. 1860), Joachim del Mura en Millan Rodriguez. Twee bekende
schilders in de laatste jaren van deze periode zijn Hermenegildo Anglada Camarasa
(1871-1959) en María Blanchard (1881-1932). We kennen hen vanwege hun latere
werk uit de twintigste eeuw maar zij horen vanwege een vroeg stilleven in deze
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groep. De periode eindigt met Isidro Nonell y Monturiol (1872/1873-1911), een
bekende kunstenaar die van 1910 tot 1911 uitsluitend stillevens schilderde.
De beroemdste schilders zien we dus aan het begin en aan het eind van de
negentiende eeuw. Zij waren zowel in hun eigen tijd als nu bekend en hun stillevens
werden en worden voor hoge prijzen verkocht. De succesvolle schilders die rond
1800 werkzaam waren, maakten neo-classicistisch werk, en degenen rond 1900
schilderden expressionistische stillevens of werden later beroemd als avant-gardekunstenaars. De kunstenaars die in de grote groep in het midden zitten, zijn geen
uitschieters: we weten vandaag de dag niet veel over ze. Zij maakten veelal
realistisch en romantisch werk.
De (hoofd)onderwerpen en specialismen
In de periode aan het begin van de negentiende eeuw zien we dat het bloemstilleven
het belangrijkste onderwerp is. Niet alleen bevinden zich in deze groep vier
bloemstillevenspecialisten, ook schilderden zes van de elf kunstenaars bloemen.
Verder was het jachtstilleven een geliefd thema: dit werd door drie van de elf
kunstenaars geschilderd, van wie één specialist was. In de groep bevond zich één
schilder die gespecialiseerd was in keukenstillevens. Ten slotte zien we enkele vis-,
vruchten- en trompe-l’oeil-stillevens.
In het midden van de eeuw zien we onder de twaalf schilders vier
stillevenspecialisten. Zij beperkten zich allen niet tot één genre maar tot meerdere:
ze schilderden bloem-, vruchten-, vis-, jacht- en keukenstillevens. Ook zijn er een
aantal schilders, vier, die deels gespecialiseerd waren in het stilleven en deels in een
ander genre, bijvoorbeeld portretten. Ook zij schilderden meerdere stillevengenres.
In de gehele groep komt het vruchtenstilleven als onderwerp het meest voor, bij tien
van de twaalf schilders. Ook het bloemstilleven is populair: het is voor acht
kunstenaars een thema. Nieuw in deze groep is het groentestilleven, dat door vier
kunstenaars geschilderd werd. Verder zien we jacht-, vis-, en keukenstillevens en een
stilleven met muziekinstrumenten. Het trompe-l’oeil-stilleven komt niet meer voor.
Aan het eind van de eeuw zijn er veel minder specialisten dan in de vorige
periodes: slechts twee van de tien kunstenaars schilderden uitsluitend stillevens. Zij
schilderden beide bloemen. Drie kunstenaars zijn deels specialist, bij twee van hen
zien we in hun vroege werk bloemen, bij de derde vruchten- en visstillevens. In de
gehele groep zien we zes kunstenaars die bloemstillevens maakten en vier die
vruchten schilderden. Het jachtstilleven komt in de carrière van één kunstenaar
voor, het visstilleven ook. Het keukenstilleven komt niet meer voor.
We zien dus dat er in de loop der tijd steeds minder stillevenspecialisten zijn
in de negentiende eeuw. Wat de onderwerpen betreft, blijven bloemen altijd in trek.
Het vruchtenstilleven blijft ook populair, vooral vanaf de tweede eeuwhelft. Het
aantal schilders dat jacht- en visstillevens maakt, neemt af. Het keukenstilleven
verdwijnt uit de onderwerpkeuze van schilders. Het groentestilleven zien we alleen
in het midden van de eeuw, en het trompe-l’oeil-stilleven komt één keer aan het
begin van de eeuw voor.
Stijlperiodes
Tussen 1800 en 1828 had de school van Valencia een belangrijke leidende rol in de
decoratieve bloemschilderkunst. De meesten kunstenaars werkten in deze periode
in de traditie van de achttiende eeuw: een academische en neo-classicistische stijl.
We zien symmetrische bloemstillevens met klassieke vazen, jachtstillevens in koele
kleuren en in alle werken een precieze manier van schilderen. De jongere schilders
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uit deze groep houden deze elegante en verfijnde stijl aan, hoewel zij er vaak een
bepaalde originaliteit aan toevoegen en hun stijl minder vasthoudt aan traditie.
In de periode 1828-1875 zijn de meest voorkomende stijlen de romantiek en
het realisme. Het traditionele neo-classicisme komt in deze groep nauwelijks voor
maar bestaat nog wel. Het licht is gelijkmatig en de kleuren zijn natuurlijk, net als de
arrangementen: de stillevens zijn niet meer kunstig gecomponeerd, maar in de
werkelijkheid samengesteld. Dit kunnen we ook zien aan de grote mate waarin
seizoensbloemen en -vruchten worden afgebeeld. Typisch Spaanse voorwerpen
komen nu voor, een aanduiding dat schilders het dichter bij huis gingen zoeken wat
onderwerpen betreft. Ook zien we meer voorstellingen die zich buiten bevinden dan
in de vorige groep en komt het landschap als achtergrond op. Symmetrische
composities komen niet meer voor.
In de periode 1875-1910 kunnen we eigenlijk niet meer spreken van
verschillende nationale scholen, omdat toen vrijwel iedere Europese kunstenaar, zij
het door eigen bezoek, zij het door werk van tijdgenoten, met Frankrijk verbonden
was. We kunnen veel verschillende stijlen onderscheiden in deze groep: naast
romantisch, realistisch en academisch, ook impressionistisch en expressionistisch.
We zien romantische ruikertjes en klassieke bloemstillevens maar ook
seizoensvruchten, steeds lossere penseelvoering en altijd asymmetrische
composities. Een enkel jeugdwerk in een academisch realistische stijl zoals die aan de
academies onderwezen werd, is ook aanwezig. De onderwerpen zijn eenvoudig, de
vruchten en bloemen inheems. In de meeste latere werken zien we een grove
expressionistische penseelstreek en het idee dat esthetiek belangrijker is dan een
realistische weergave van de werkelijkheid. In deze stillevens zien we de meeste
stijlen en stromingen die aan het eind van de negentiende eeuw bestonden,
terugkomen.
We kunnen de negentiende eeuw dus in de volgende periodes indelen: de
eerste periode is ca. 1800-1828, wanneer we het neo-classicisme en de neoclassicistische traditie zien. Als tweede periode volgt het midden van de eeuw, van
ca. 1828-1875. Hier zien we twee nieuwe stijlen die deze periode domineren: de
romantiek en het realisme. De derde periode tenslotte loopt van 1875 tot 1914. De
belangrijkste stijlen die wij hierin waarnemen, zijn het academisch realisme, het
impressionisme en het expressionisme.
Eindconclusie
Zoals in de inleiding duidelijk is geworden, weten we veel over de gouden eeuw van
het Spaanse stilleven en over de twee bekendste Spaanse kunstenaars die na deze
periode stillevens schilderden: Goya en Picasso. Over de kunstenaars die werkten in
de tijdspanne tussen deze twee grote namen is echter weinig bekend. De algemene
opinie in de literatuur is dat het Spaanse stilleven in de negentiende eeuw tot op
heden nog niet de wetenschappelijke aandacht heeft gekregen die het verdient.
Met deze scriptie heb ik een klein beetje aandacht willen gegeven. In dit
onderzoek doemt aan de hand van materiaal uit het RKD een beeld op van Spaanse
stillevenschilderkunst in de hele negentiende eeuw. We zien welke periodes we
kunnen onderscheiden, welke stijlen daarbij horen en welke kunstenaars er
werkzaam waren. Informatie die al bekend was en afbeeldingen die al voorhanden
waren, zijn verzameld en in deze nieuwe context gezet. Afbeeldingen die alleen
bekend waren met betrekking tot de veilingcatalogus waar zij in stonden en namen
die alleen in het RKD en niet in de literatuur te vinden waren, zijn aan dit onderzoek
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toegevoegd. Het Spaanse stilleven in de negentiende eeuw is met deze scriptie op
een nieuwe manier belicht.
Suggesties voor verder onderzoek
Voor het schrijven van deze scriptie beschikte ik niet over de beschikbare tijd en
middelen om naar Spanje te reizen en daar archiefonderzoek te doen. Informatie uit
deze archieven zou echter heel nuttig kunnen zijn voor biografische en
kunsthistorische gegevens en wellicht ook voor tentoonstellingsgegevens en
afbeeldingen. In vervolgonderzoek zou dus gebruik gemaakt kunnen worden van
Spaanse archieven.
Ook is enkel literatuur gebruikt die ik in Nederlandse bibliotheken,
boekwinkels of in het RKD kon vinden. De literatuur over stillevens die je
waarschijnlijk in Spanje of Spaanstalige landen zal kunnen vinden, heb ik dus niet
kunnen raadplegen. Het zou nuttig zijn om in vervolgonderzoek gebruik te maken
van Spaanse literatuur.
De derde beperking van dit onderzoek is dat er alleen kunstenaars zijn
onderzocht die in het RKD te vinden waren, en die dus in Nederland of bij Sam Segal
bekend zijn. Dit houdt in dat weinig Spaanse veilingcatalogi onderzocht zijn, omdat
het RKD deze niet zo veel in bezit heeft als catalogi uit andere landen. En wellicht
missen andere onderzoeksgegevens, tentoonstellingsgegevens of museuminformatie,
aangezien het onderzoek naar Spaanse stillevens vooral buiten Nederland plaatsvindt.
In vervolgonderzoek zouden Spaanse veilingcatalogi en buitenlandse tentoonstellingsen museumgegevens betrokken kunnen worden.
Tenslotte heb ik de lijst kunstenaars die Cavestany in zijn overzichtswerk van
negentiende-eeuwse kunstenaars geeft niet als referentie gebruikt, omdat over deze
kunstenaars geen biografische of overige informatie te vinden was. Cavestany kon
deze veelal niet geven. Bovendien ontbreken van vrijwel iedere kunstenaar
afbeeldingen in zijn boek. In vervolgonderzoek zou deze lijst van Cavestany gebruikt
kunnen worden als uitgangspunt voor archiefonderzoek om informatie over en
wellicht ook afbeeldingen van deze kunstenaars te vinden.
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Samenvatting
Spaanse stillevenschilderkunst uit de negentiende eeuw is een onderbelicht gebied in
de kunstgeschiedenis. In deze scriptie worden 33 negentiende-eeuwse Spaanse
kunstenaars die met stillevens in het RKD gedocumenteerd zijn onderzocht. Drie
periodes worden onderscheiden: 1800-1828, waarin een aantal beroemde
kunstenaars gedocumenteerd zijn en het neo-classicisme de heersende stijl is; 18281875, waarin weinig bekende kunstenaars gedocumenteerd zijn en de romantiek en
het realisme de belangrijkste stromingen zijn; 1875-1914, waarin enkele bekende
avant-garde kunstenaars gedocumenteerd zijn en een veelvoud aan stijlen te zien is.
In vervolgonderzoek zouden Spaanse literatuur en archiefstukken kunnen worden
geanalyseerd.
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Oorspronkelijke titel: Bodegón con cerámica, frutas y un gato.
Afb. 21. Juan Ch., Jachttrofeeën, 1857, pastel, 138 x 98 cm, Kohn, Parijs, 17 mei
1992, lot 20. Foto: RKD. Oorspronkelijke titel: Trophées de chasse.
Afb. 22. José Roldán y Garzón, Stilleven met groenten, 1864, olieverf op doek, 95 x
125,5 cm, verblijfplaats niet teruggevonden. Foto: RKD. Oorspronkelijke titel:
Bodegón con hortalizas.
Afb. 23. Antonio Mensaque, Stilleven met vissen, 1866, olieverf op doek, 80 x 109
cm, Christie’s Parijs, 22 juni 2005, lot 175. Foto: Christie’s
<http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?from=searchresults&intObjectI
D=4517446&sid=b59c9404-e347-4f06-baea-d5bc7bb4c073>. Oorspronkelijke titel:
Nature morte aux poissons.
Afb. 24. Andrés Cortés, Stilleven met granaatappels, z.j., olieverf op doek, afmetingen
en verblijfplaats niet teruggevonden. Foto: Ciudad de la Pintura
<http://pintura.aut.org/SearchAutor?Autnum=14.604>. Oorspronkelijke titel:
Bodegón de las granadas.
Afb. 25. Francisco Gomez, Stilleven met exotische bloemen en fruit, 1864, olieverf op
doek, 65 x 54 cm, Sotheby’s, Londen, 4 mei 1988, lot 91. Foto: RKD.
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D=2089088&sid=683055c1-6322-44af-843c-9cbd471cec50>. Oorspronkelijke titel:
Red and white carnations in a ceramic vase.
Afb. 36. Joachim del Mura, Boeket bloemen in een rieten mand, z.j., olieverf op doek,
81 x 60 cm, Ader Picard Tajan, Parijs, 16 oktober 1991, lot 40. Foto: RKD.
Oorspronkelijke titel: Bouquet de fleurs dans un panier d’osier.
Afb. 37. Millan Rodriguez, Stilleven met knoflook en vruchten, z.j., olieverf op doek, 70
x 100 cm, Lempertz, Keulen, 21 mei 1981, lot 495. Foto: RKD. Oorspronkelijke titel:
Knoblauch- und Früchtestilleben.
Afb. 38. Hermenegildo Anglada Camarasa, Bloemen en kelk, 1889, olieverf op doek,
21 x 40 cm, particuliere collectie. Foto: Guillem Fernández, in: Francesc Fontbona, El
món d'Anglada-Camarasa, Barcelona 2006, p. 48. Oorspronkelijke titel: Flores y copa.
Afb. 39. María Blanchard, Patrijs, ca. 1909, olieverf op doek, 48 x 33,5 cm, collectie
Jovita Gil de Rivero, Cabezon de la Sal, Santander, Spanje. Foto: Maria José Salazar,
Maria Blanchard. Catalogue raisonné. Pintura 1889-1932, Madrid 2004, pp. 52-53, 741.
Oorspronkelijke titel: Perdiz.
Afb. 40. Isidro Nonell y Monturiol, Stilleven met uien en haring, 1910, olieverf op
doek, 45 x 68 cm, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. Foto: Museu
Nacional d’Art de Catalunya
<http://art.mnac.cat/fitxatecnica.html?inventoryNumber=010922-000&lang=ca>.
Oorspronkelijke titel: Natura morta amb cebes i arengada.

110

