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Vad är pointillism?
Pointillism, en del av impressionismen, är en 
konstform som var stor under slutet av 1800-
talet. Pointillismens storhet varade ungefär fram till

1920. George Seurat sägs tillsammans 
med Paul Siganc vara grundaren till

Pointillismen.
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Hur målar man Pointillism?
Pointillism målar man med prickar eller korta drag 
som tillsammans bildar ett motiv, utan att färgerna 
egentligen blandas. Det blir tjockt med färg och 
mycket kontraster. 

Vad försökte Pointillisterna lära oss? Jo att fånga 
stunden, leva i nuet och att uppskatta hur vacker vår 
värld faktiskt är.

Konstnärerna försökte få fram naturens alla 
färger i sina tavlor. Man jobbade mycket med 
intryck, ljus, reflexer, nyanser och toner. 

Georges-Pierre Seurat

Vatten var ett mycket vanligt motiv. Då kunde man 
lätt visa sina skickligheter i vattnets olika nyanser 
och reflektioner.
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Var fanns 
Pointillismen?

Pointillismen var störst i Europa. Den 
grundades i Frankrike, där sedan de flesta av 
konstnärerna levde och 
verkade. 

Frankrike
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Vad hände i världen under denna tid?
Mellan 1880 och 1920-talet var det oroligt i Europa. 

Första världskriget var under denna tid och även 
många andra krig. Runt denna tid kom mycket 
uppfinningar, tillexempel så tar man det första 

färgfotografiet. Tiden var också mycket påverkad av den 
växande industrin.
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Hur har världen påverkat 
konstnärernas konstverk?

Georges Seurat
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Det var mycket fabriker och mycket krig båda dessa är något som jag ser som ganska dystra 
och gråa. Jag tror att eftersom världen under den här tiden var så dyster så försökte 
pointillisterna ta fram det som var vackert och betona det. Som på den här målningen av 
Monet, man ser fabrikerna i bakgrunden men han väljer ändå att fokusera på det vackra och 
stillsama framför.
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Vanliga motiv

onsdag 12 december 12

Pointillisterna målade vardagen och världen så som de uppfattade den. Det var därför mycket vardagliga motiv som parker, 
blommor och människor. Alla konstnärer hade dock sina egna favorit motiv. Tillexempel så målade Georges Seurat ofta av 
människor medan Monet ofta målade av sjöar och växter. Men alla har de det vardagliga temat gemensamt, de målade det de 
såg. 



Framstående 
konstnärer
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Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh föddes den 30 mars 1853 och dog den 27 juli 1890. Vincent växte upp på en prästgård i Nederländerna. Han studerade först till att bli präst men 1878 efter 14 månaders studerande ger den otåliga 
Vincent upp för att två år senare bestämma sig för att bli konstnär. Han studerar konst i några år och flyttar sedan till Frankrike 1886 för att bo med sin bror Theo. Det är nu Vincent utvecklar sin personliga färgstarka konst 
med kraftig penselteknik och starka känslor. Vincent är mest känd för sina solrosor och sina självporträtt. Men han målade även mycket landskap och människor. En av hans mest kända målningar heter på svenska stjärnenatt 
och föreställer natthimmeln så som den såg ut genom hans fönster. Vincent hade svårt att få sin konst såld och säljer bara en enda tavla under hela sin livstid. Nu efter sin död är han en av våra tiders största konstnärer. 
1888 drabbas Vincent av ett psykiskt sammanbrott och skär av sitt öra för att sedan ge det till en prostituerad som ett bevis för sin kärlek. 1890 blir den för mycket för Van Gogh som tar sitt liv på en äng. 
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Vincent Van Gogh föddes den 30 mars 1853 och dog den 27 juli 1890. Vincent växte upp på en prästgård i Nederländerna. Han studerade först till att bli präst men 1878 efter 14 månaders studerande ger den otåliga 
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Georges Pierre Seurat
Georges Pierre mycke Seurat föddes den 2 december 1859 i Paris och dog den 29 mars 1891. Georges utbildades i Paris där han blev mycket inspirerad av impressionismen. I början av 1880 började han måla med klickar av 
färg som tillsammans smälte ihop till olika färger. Georges målade nöjeslivet och det vardagliga livet i Paris.  I hans målningar finns ofta en eller flera människor med. Georges stil blev ny för tiden med mycket färg och dekorativ 
helhetsverkan. En av Hans mest kända målningar heter på engelska ”Sunday Afternoon on the Island of Grande Jatte” den förreställer det vardagliga livet på slutet av 1800-talet i en park. Georges-Pierre Seurat anses vara 
grundaren till Pointillismen. 
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Paul Signac
Paul Signac föddes i Paris 1863. Signac började studera för att bli arkitekt men avbröt detta för att bli konstnär. Han träffade Monet och Seurat och blev tagen av deras sätt att måla. Under Seurats inflytande började även 
Signac att måla i punkter. Signac tog efter Seurats död över rodret och förde pointillismen vidare. Paul Signac presenterade ”D’Eugène Delacroix au néo-impressionisme” där han presenterar pointillismens hårda regler. Signac 
målade iprincip bara friluftsbilder med klara färger. Han älskade båtar och hav vilket man tydligt ser när man tittar på hans målningar. Innan sitt konst genombrott seglade Seurat runt Europas kust och målade landskap. Det 
sägs att Paul Signac var av stor betydelse för modernismens framväxt.
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Claude Monet
Monet ligger egentligen lite före pointillisternas tid  men eftersom han var av stor betydelse för pointillismens  uppkomst så väljer jag att ta med honom ändå. Claude Monet föddes den 14 november 1840 och dog den 5 
december 1926 i lungcancer. Monet var redan som barn mycket intresserad av teckning. Redan då han bara var 17 år hade han bestämt sig för att försörja sig som målare.  Monet var väldigt duktig på att måla näckrosor på 
vatten och på nästan alla hans målningar så finns det en eller flera näckrosor. Monet målade ofta vardagsomgivningar i klart dagsljus. I sitt hem i Geverny, norr om Paris, hade han många vackra trädgårdar som han har målat 
av på många av sina målningar. Ett av de mest berömda motiven är från hans egen trädgård, den japanska bron över näckrosdammen. Monet brukade måla samma motiv flera gånger i olika ljus vid olika tillfällen på dygnet och 
vid olika årstider. Namnet impressionism kommer faktiskt från Monets tavla Impression, Soleil levant
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Konstnärer idag
Under det sena 1900-talet kom 
det en ny form av pointillism 
kallad neo-pointillism. Denna 
konstform ikluderar allt från 
traditionellt målad pointillism 
till pixlade bilder. Den franska 
Francois Mathieu är nutidens 
ända riktigt kända 
pointillist.
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