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Nyklassicismen startade I Europa och Nordamerika vid 1750-talet och förblev populär fram 
till cirka 1820-talet. Nyklassicismen var en riktning inom arkitektur, konst samt litteratur. 
Under nyklassicismen ville man återuppliva antiken med dess klarhet och harmoni på 
grund av dess inspiration. Genom idéer från antiken så skapade man liknande konstverk 
och byggnader. Det som också var vanligt/typiskt under antiken, var att man målade tavlor 
som visade gamla myter från antiken. Mycket av de känslolägen, ideal samt grekisk-
romerska former reflekteras i nyklassicismen. Under nyklassicismen valde författarna 
gärna heroiska och moraliska ämnen för sina bilder och skapade dom med klarhet samt 
stark betoning på de dramatiska höjdpunkterna. 

Här är ett par exempel på ett par bilder som kommer från nyklassicismen:

Denna bilden kommer från konstnären Jacques Louis David, (’‘Sokrates död’’). Vid denna 
bild framställer David Sokrates när han livfullt och obekymrat talar till sina lärjungar 
omedelbart innan han skall tömma giftbägaren. Varje gestalt på bilden, uttrycker en 
specifik stämning eller reaktion. 



“The Combat of Mars and Minerva” (Kampen mellan Minerva och Mars) av Jacques-Louis 
David, år 1771. Rom blir under denna tid konstens huvudstad, då det var utlänningarna i 
Rom som skapade den nyklassicistiska stilen. Detta var också under denna tid som 
skulptören Antonio Canova samt Bertel Thorvaldsen var bosatta då dessa var 
nyklassicismens stora representanter. 



”The Oath of the Horatii” (Horatiernas ed) av Jacques Louis David år 1784. Louvren 
Museum, Paris. På denna bilden kan man också se hur skulptören Jacques David 
använde sig av att skapa själva bilden på ett moralisk samt heroisk sätt. Man kan se hur 
bilden tydligt visar tecken på gamla antiken, vilket man kan se genom kläderna på riddarna 
samt hur man på bilden använder sig av antika pelare. Man kan också se att färgerna på 
bilden är väldigt lysande och klara samt kan man se att teckningen är fast, okonstlad och 
kraftfull. 



Jacques Louis David. ”Madame Récamier”, ca 1800 (Louvren, Paris). Madame Récamier 
var en av de mest omtyckta av de kulturellt aktiva kvinnorna som under Napoliontiden höll 
salong i den franska staden Paris. Madame Récamier är på bilden avbildad i så kallat 
nyantikt mode (dvs. modet som pågick under nyklassicismen) på en soffa, soffan fick 
sedan hennes namn. 

Jacques Louis David

Jacques Louis David föddes den 30 Augusti 1548 i Paris och dog den 29 December 1825 i 
Bryssel. Jacques David var en fransk målare och en ledande person inom nyklassicismen 
då få män utövat en sådan makt över sig egen tidskonst och smak, som konstnären David. 
David utbildades av Joseph Marie Vien in rokokotradition i Bouchers anda. Davids motiv 
samt historiska och mytologiska verk samt hans sökande efter den ideala skönheten med 
förutsättning från den klassiska skulpturen skulle känneteckna den akademiska konsten 
under 1800-talet. 

Antonio Canova 

Antonio Canova föddes den 1 November 1757 i Possagno i Italien och dog den 13 
Oktober 1822 i staden Venedig. Antonio Canova var en italiens skulptör som inledde sin 
karriär i Venedig, där han skulpterade gestalter. Han blev redan känd innan han ens hann 
fylla 20 år, med tanke på hans tekniska virtuositet (stor skicklighet inom en viss konst). 
Under år 1779, besökte Canova staden Rom, där gick han successivt övergick sin stil till 
att skulptera enstaka skulpturer och statyer med inspiration från den så kallade klassiska 
mytologin. Canovas ’‘Amor och Psyche’’ är ett av Canovas mest kända verk. Detta med 
tanke på att gestalterna som är insjunkna i varandra, utgör en självständig enhet och 
kräver att bli betraktade som så.



Nyklassicismen jämfört med den nutida konsten
Om man jämför nyklassicismens konst jämfört med konsten idag, så har mycket utvecklas. 
Under nyklassicismen ville man till exempel återuppliva antiken med dess klarhet och 
harmoni på grund av dess inspiration. Genom idéer från antiken så skapade man liknande 
konstverk och byggnader. Idag är konst mer traditionell skulptur, grafik samt måleri. Samt 
avbildas arbete på ett annat sätt idag. I dagsläget avbildas arbeten som lärare, byggare 
samt kontorsarbeten istället för att avbilda saker som till exempel myter från antiken som 
man gjorde under nyklassicismens gång. 

Den stora skillnaden, är att man idag kan använda sig av kameror, vilket är det som har 
påverkat mest på själva utvecklandet. I dagsläget finns det väldigt många olika typer av 
kameror och jämfört med innan så finns det inte heller så många konstnärer utan fler 
fotografer. När man målar konst idag, använder man sig mycket av färger, under 
nyklassicismen använde man sig av rokoko stilen, detta är en stil som innebär att man 
använde sig av utsmyckningar, då blommor samt snäckor var vanliga. Man brukar 
beskriva rokoko stilen, som elegant, lekfull samt ljus. Konstnärerna under denna tid, 
målade gärna kärleksscener, dock också vanliga människor i deras miljö. Rokokon kom 
ursprungligen från Frankrike. 
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