
 

 

 

 

 

 

 

Konsthistoria 

 

del 1 



Lascaux och Altamira 

Grottkonst 
ca 15000-13000 f.Kr. 



• Världens äldsta. 

• Målades över. Heliga, 

Jaktlycka. 

• Häst, bisonoxe, jakt 

och handavtryck. 



Hällristningar 
ca 7000 f.Kr. 



Egypten 
ca 2500 – 1000 f.Kr. 

• Måleri. 

• Värdeperspektiv. 

• Skillnader mellan 
män och kvinnor. 

• Avbildade ”viktiga” 
människor och 
slavar. 

• Religion och 
dödskultur 

 







Antika Grekland 
ca 1500 – 30 f.Kr 

• Statyer – 

målad 

marmor 

• Mytologiska 

motiv 

• Tempel 

 

 



 

 

Man utsmyckade bruksföremål, ex vaser,  

vinkrus och tallrikar 

 

• Övärlden - fiskar, djur, bläckfiskar mm 

• Fastlandet – människor, mer mönster 

 





Renässansen 
ca 1420-1530 

• Klassiska antiken som förebild. 

• Återfödelse. 

• Mytologiska varelser. 

• Detaljrikedom. 

• Symbolik. 



Sandro Botticelli 

1445–1510  



Jan Van Eyck 
ca 1330 - 1441 



Leonardo Da Vinci 

1452–1519  
 



Leonaro Da Vinci 

 



Michelangelo Buonarroti 

1475–1564  



Takmålningen i det Sixtinska kapellet 



Japanskt träsnitt 
1600-1800 tal 

Västvärlden 

använde sig av 

perspektiviska knep 

och skuggning för 
att få ett djup när 

de målade. Men på 

1800-talet så 

accepterade man 
att målarduken är 

2dim. Får då 

inspiration bl.a. från 

Japan. 



Katsushika 

Hokusai 







Impressionismen 
Uppstod på 1870-talet 

• Det var en mörk period i samhället 
man ville då i konsten visa det vackra; 
natur- och nöjesbilder. 

• Inspiration – kameran. 

• Flyttade ut ur ateljéerna och blev 
friluftsmåleri. 

• Ljuset var viktigt. 

• Starka rena färger. Suddigt, fläckigt 
målat. 



Claud Monet 
1840-1926 

  • ”Soluppgång

- ett intryck” 

• Målade 

snabbt för 

fånga ljuset 

och vädrets 

inverkan på 

motivet. 





Målade långa serier 

av samma motiv vid 

olika tider och dagar 

på året.  

  

 Monets kända 
trädgård 



Pierre-Auguste Renoir 
1841-1919 

  



Expressionism 
1800-talets slut till 1900-talets mitt 

 

• Upplevelsen är viktigast. 

• Överdrivna färger och kraftiga 

penseldrag. 

• Det ”fula” och deformerade som 

uttrycksmedel. 

• Starka uttryck, starka känslor. 

 



Vincent Van 

Gogh 
1853-1891 

  

Varje enskilt 

penseldrag har ett 

uttryck och kraft. 

Målar tjockt med 

färg. 





Edvard Munch 
1863-1944 



• Grottkonst 

• Egypten 

• Antika Grekland 

• Renässansen 

• Japanskt träsnitt 

• Impressionism 

• Expressionism 

 


