
Realism inom konst!!
Realismen var störst under andra halvan av 1800-talet och under första halvan av 1900-talet. 
Under realismen avspeglades verkligheten exakt därav namnet. Det fanns ingen försköning i 
bilderna utan man avspeglade då exakt. Det som oftast avbildades var hårda arbeten och hur tufft 
allt var t.ex. målades mycket målningar på arbetande personer, fattigdom och familjeproblem. 
Tillskillnad från tidigare perioder så undanskyms inte verkligheten och fattigdomen under 
Realismen. Det fanns konstnärer som hyrdes av rika personer för att avbilda familjemedlemmar. !
Det senare 1800-talets genremåleri, var starkt inriktat på realism i vardagliga scener och 
situationer, inte minst med allmogemotiv. Första gången brukades stilbeteckning av Courbet, som 
lanserade det för sitt eget måleri 1855 och därmed gav en programsignal för följande generation. 
Impressionisterna sökte ständigt från början av 1870-talet realism i sin konst. Friluftsmåleriet hade 
den då överlag som ideal, och detta följdes inte minst i svensk konst från ca 1880.!!!! !!!!!!!!!!!

Här är ett exempel på en bild som är målad under 
realismen. Bilden heter Stenbrytarna och är målad 1849 av konstnären, Gustave Courbet. Han 
avbildade just arbetande personer och man ser tydligt hur tufft och jobbigt det var med arbetet 
under den period, om jämfört med de flesta arbeten idag. Gustave Courbet var en populär 
konstnär under då Realismen. Han var en fransk konstnär och bodde i Frankrike, men flyttade 
senare till Schweiz. !! !!!!!!!!!!!!!!
Ett annat likt exempel är bilden på arbetande kvinnor av, Jean Francois Millet. Jean var en fransk 
konstnär som målade många målningar på landskapsområden. !!
Den kanske populäraste konstnären Vincent Van Gogh från Nederländerna. Han målade många 
Realistiska målningar. Några exempel är A pair of Shoes och The Potato Eaters. Man kan tydligt 
se på både bilderna att man inte förskönade bilderna utan man avbildade exakt. !!



!!!!!!!
Alla dessa tre konstnärer tänkte på samma sätt dvs att inte försköna sina bilder utan avbilda de 
exakt. Van Gogh målade fattigdom och de andra två målade arbetande personer (just under mina 
exempel). !!
Litografi var också populärt under denna period. Litografi är tryck på papper. !
Sen realism var med kamera och fotografi då första fotografiet kom år 1826. !
Fotografierna tog över, vilket ledde till att många konstnärer blir arbetslösa. !
Slutet av realismen introduceras fotorealism där det målades målningar som ska efterlikna ett foto. !!
Bilden nedan är ett exempel. !!

 !!!!!!!!!!!!
Om man jämför med konsten idag så har mycket utvecklats då man inte längre målar realistiska 
bilder på t.ex fattigdomen eller tuffa arbeten. Idag är konst mer traditionell skulptur, måleri och 
grafik. Samt avbildas arbete på ett annat sätt idag. Idag avbildas arbeten som kontorsarbeten, 
lärare, byggare och liknande istället för att avbilda arbeten som man gjorde under realismen. 
Skillnaden är att idag kan man använda kameror, som är det som har påverkat utvecklandet mest. 
Idag finns många olika slags kameror och det finns inte lika många konstnärer utan fler 
fotograferare. När man målar konst idag använder man mycket färger tillskillnad från realismen där 
man mest använde ’’tråkiga’’ färger som grått och svart. !!
Exempel på nutids konst av Jeff Koons. !!
 !!!!! !!!!!!!!!!
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