Antwoorden CKV Renaissance
3,2

Antwoorden door een scholier
380 woorden

16 keer beoordeeld

12 jaar geleden

Vak

CKV

Methode

Arti

Samenvatting van teken-so over de renaissance:
Renaissance Letterlijk: wedergeboorte van de Klassieke Oudheid, rond 1400- 1600.
Van wie werd wat herontdekt? Kunst van de Grieken en de Romeinen.
Wat werd er precies herontdekt? 1. cultuur 2. anatomie 3. bouwvormen 4. wiskunde 5. handel
In welke tijd werden er weinig portretten gemaakt? In de Middeleeuwen.
Wanneer was dat? Tussen de Romeinen en de Renaissance.
Waarom werden er weinig portretten gemaakt? Men vond Godsdienstige onderwerpen belangrijker.
Hoe heet het beroemdste portret ter wereld? Mona lisa.
Wie schilderde dat? Leonardo da Vinci.
Wanneer? 1505.
Waarom was het zo beroemd? Door de levensechte glimlach.
Waarom hadden zo weinig mensen het gezien? Omdat er geen reproductie mogelijkheid was - geen
manier van meervoudigen.
Wie heeft het portret van de oude man geschilderd? Piero di Cosimo
Van wie was het, het aandenken? Francesco Giambertie.
Hoe zie je het? En profiel.
Wat is en face? Een gezicht recht van voren.
Wat is en profiel? Een gezicht recht van opzij.
Waardoor krijgt het schilderij diepte? 1.het landschap op de achtergrond
2.de overlappingen
Wat is hier het attribuut? Het muziek blad.
Wat laat het attribuut hier zien? Wat zijn beroep is.
Wat is zijn beroep? Muzikant.
Van wie was het ruiterstandbeeld? Colleoni Verrocchio.
Wanneer? 1483-1488.
Wat voor soort compositie is het? Dynamische.
Waarom is het dynamisch? Dat het bewegelijk overkomt.
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Hoe komt dat? 1.het paard staat op 3 benen 2. de houding is gedraaid
Wat is bijzonder aan dit standbeeld? Het heeft geen voor en achterkant.
Waarom heeft de maker dit gedaan? Zodat je er omheen zou lopen.
Waaraan zie je deze 2 dingen? Aan de draaiende beweging.
Hoe heet de hoofdkerk van de rooms katholieken? De Sint-Pieter.
Wat voor functie heeft die? Een symbolische functie.
Wat is die functie? 1.de macht van de paus moest er van af stralen 2.de macht van de katholieke kerk
moest er van afstralen
Door wie is de koepel ontworpen? Michelangelo.
Wie is dat? De beroemdste architect en beeldhouwer van die tijd.
Wat was er zo bijzonder aan zijn ontwerp? Hij maakte de koepel groter en dus hoger dan ooit.
Wat voor soort architectuur is dit? Klassieke architectuur.
Wat zijn zuilen? Bouwpalen voor steun.
Wat zijn frontons? Driehoekige top v. gevel, door of raam.
Wat zijn friesen? Sier lijsten aan de bovenrand van een gebouw of onderkant v. fronton.
Wat zijn kapitelen? Afwerk bouwstuk van zuil.
Wat zijn pilasters? Platte zuil aan de buitenkant van een muur.
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