Deel 1

Inleiding Portretten
Mensen zijn overal en er zijn veel bijzondere bij. Je kunt vaak niet te lang naar ze kijken,
want dat zou weer onbeleefd zijn. Maar dat probleem heb je niet als je naar een portret kijkt
in de beeldende kunst. Voor een portret in een museum kun je urenlang stil staan, een
sculptuur (ander woord voor beeldhouwwerk: een ruimtelijk beeld wat je van meerdere
kanten kunt bekijken) in de openbare ruimte mag je ook uren bekijken.
Jacob Cuyp maakte een schilderij van Michiel Plompe van Slingelandt en is in 1643 in
Dordrecht geboren.
De vader van Michiel was rijk en wilde een portret van zijn zoon. In die tijd waren er nog
geen fototoestellen of mobiele telefoons met een camera. Hij vroeg de kunstschilder Jacob
Cuyp. Als je naar het schilderij kijkt zie je een jongen die er toch wel wat anders uitziet dan
jij. Hij heeft een jurk aan en een zwaard op zijn heupen: hij is op valkenjacht. Maar eigenlijk
zijn de kleren daar niet geschikt voor, zo een zwaard zit ook alleen maar in de weg, maar het
leek allemaal heel deftig en ook spannend.
Het schilderij hangt nu in een museum in Dordrecht.

Jacob Cuyk

Als je een schilderij van een portret ziet heb je meestal wel door dat het een schilderij is.
Bijvoorbeeld omdat de dingen in het echt groter of kleiner zijn. Of omdat het in een lijst zit
en aan de muur hangt. Maar soms vergis je je en denk je dat het echt is. Soms omdat het zo
realistisch is geschilderd of omdat de schilder heel erg zijn best doet om je te foppen. Deze
truc heet trompe-l’oeil. Dat is Frans en betekent letterlijk: bedrieg het oog.
Om een schilderij doen we vaak een lijst. Maar die is hier in dit schilderij alvast geschilderd.
Het lijkt net of de jongen uit de lijst stapt. Het hoofd, de handen en de voeten net over de
rand.

De Romeinen en de Grieken konden deze truc in de oudheid ook al. Ze wilden iets groter
laten lijken dan het was of een mooier uitzicht maken. Bij het bouwen van kerken was het
soms goedkoper pilaren te schilderen dan ze te maken. Of ze schilderden boven in de kerk
een koepel waardoor je dan de blauwe lucht en de hemel kon zien.

Pere Borrell de Caso

Soms is een schilderij “lelijk” en hangt het toch in een museum. Maar wat je mooi of lelijk
vindt heeft met je smaak te maken. En soms verandert je kijk op een schilderij als je er iets
meer vanaf weet. Dan kijk je ineen “met andere ogen” aar een schilderij. Je let dan meer op
een detail, of dat je juist naar de kleuren kijkt, of dat je de bedoeling van de kunstenaar kunt
herkennen. Je probeert het schilderij te lezen. En niet meteen te beoordelen of je het lelijk
of mooi vindt.
Kijk maar eens naar het schilderij van James Ensor. Je ziet geen “mooie mensen”, maar wel
bijzonder. James was een Belgische schilder en hij hield niet zo van mensen. Hij vond dat
mensen zich vaak anders voordoen dan ze waren. Dat herken je misschien wel, dat je dat
zelf doet of bij anderen ziet. Vaak kun je aan het gezicht aflezen of iemand de waarheid
spreekt.
James schilderde op het schilderij de mensen met een masker op. Hij bedoelde daarmee dat
ze zich zo verbergde omdat ze in werkelijkheid jarloerse roddelaars waren. Het was dus ook
niet de bedoeling de mensen mooi weer te geven, maar hij wilde laten zien wat hij van ze
vindt.
Kunst is niet altijd mooi, maar het kan ook interessant, vreemd, geheimzinnig of
beangstigend zijn.

Ensor

Van een kunstwerk bestaat er geen tweede. Je kunt een schilderij wel kopieren of precies
naschilderen. En je zou een boek kunnen overschrijven. Maar dan hou je het idee en het
resultaat niet goed uit elkaar. Het idee komt van de kunstenaar; hij werkt het uit en het
resultaat is bijvoorbeeld een schilderij, een boek of een muziekstuk. Het eindresultaat kun je
namaken: je maakt zo een foto van het schilderij van Ensor. Maar het idee wat Ensor kreeg
en wat hij ervan maakte zijn samen uniek. Niemand zal op datzelfde idee komen.
Dus je zou kunnen zeggen Kunst is iets unieks door een kunstenaar bedacht en gemaakt.
De schilders die trompe-l’oeil schilderden wilde je foppen; dus ze schilderden super
realistisch. Bekijk deze schilderijen eens goed; zijn ze realistisch?
Je kunt natuurlijk een jongen een bijenpak aangeven en hem een pijl en boog in de hand
geven. Dan is hij niet iemand die je dagelijks tegenkomt, maar het kan werkelijkheid zijn. Hij
is verkleed.
Met de vermomming wil de schilder wel iets zeggen. Bijvoorbeeld dat de jongen een beetje
bij-achtig is: wat stekerig. Zoals een bij je prikt kan hij je raken met een pijl. Of is het een
kleine Cupido die een liefdespijl afschiet?
Het meisje zie je in een jurk met een wespentaille. En dat kan ook allemaal in werkelijkheid.
Maar op de plek waar haar hart zit kun je geen dekseltje openklappen om een landschap te
zen waar de vogeltjes naartoe vliegen. Dit meisje zal van de natuur houden. De schilder ook
want het is een zelfportret. Maar je weet wel zeker dat niet alles meer werkelijkheid is..
Op de schilderijen zie je ook maskers, wat zou de schilder hiermee voor achterliggende
gedachte heben?

Colette Calascione

Het schilderij de Aardappeleters van Vincent van Gogh is ook geen mooi schilderij.
Je ziet mensen die na een dag hard werken bij elkaar zitten. Ze lijken niet veel te praten en
eten uit een schaal aardappels. De gezichten van de mensen lijken zelf wel ongeschilde
aardappels.
De donkere, grauwbruine kleur van het hele schilderij past bij het zorgelijke leven van deze
mensen. Van Gogh laat zo de armoede zien van een boerengezin.
Dus eigenlijk een lelijk schilderij, maar wel bijzonder en ook uniek.

Van Gogh

We weten meestal in een paar seconden of we iet mooi of lelijk vinden. Als je erover
nadenkt, lijken orde en regelmaat daarbij belangrijk te zijn. Vaak vind men een zonnebloem
mooi omdat de bloemblaadjes en de pitten zo regelmatig in een kring staan. Als de
balletdansers tijdens het Zwanenmeer synchroon dansen vinden we dat mooi omdat alles

precies gelijk verloopt. Zo is het ook met soldaten die in het gelid marcheren, straaljagers die
in een formatie vliegen.
Zo is het eigenlijk ook met je gezicht; je ogen en je orgen zitten op dezelfde hoogte, je neus
ongeveer in het midden en je mond eronder. En tussen je ogen zit nog een oog.. het is een
soort van een schema.
Maar het klopt niet helemaal. Het lijkt allemaal in evenwicht maar als je precies gaat meten
klopt het zelden. Links en rechts is vaak niet exact hetzelfde. Als dat wel het geval is vinden
we die persoon vaak heel erg mooi. Denk aan Brad Pitt en Angelina Jolie.
Stel je zou je linkerhelft spiegelen en weer tegen elkaar aan plakken met een
fotobewerkingsprogramma dan zou het zomaar kunnen dat je niet meer op jezelf lijkt.
Het meisje op het schilderij is ongeveer acht jaar, maar we weten niet wie ze was. Johannes
Verspronck schilderde eerder al eens een man en een vrouw, beiden onbekend. Maar de
kleding van de vrouw, haar handen, het parelsnoer en de veer als waaier zijn net zoals bij het
meisje. Misschien was de vrouw de moeder van het meisje. Maar het kan ook zijn dat
Verspronck de kleren en de veer vaker bij zijn modellen gebruiken.
Het wonderlijke is dat je aan iemands gezicht kan aflezen of hij boos of blij is, verdrietig of
vol grapjes zit. Dat komt vaak door de ogen en de mond.
Bekijk het schilderij van Verspronck nog eens goed. Ze keek naar de schilder en nu kijkt ze
jou aan. Wat denk je dat het meisje vindt van het poseren voor de schilder?

Verspronck

In de klas zullen sommigen dit een mooi schilderij vinden, en sommige lelijk. Het lijkt dan of
het schilderij dan tegelijk mooi en lelijk kan zijn.
Kunstenaars hebben van generatie op generatie een enorme verzameling kunstwerken
gemaakt: vreemde dingen, constructies, figuren en vormen en veel meer. Deze worden vaak
in een museum bewaard, of in de openbare ruimte, of in een prive collectie of bij de
kunstenaar thuis. Kunstwerken vertellen ons verhalen in een eigen taal; de beeldtaal. Deze
taal wordt steeds uitgebreider; elk beeld voegt er iets aan toe. Deze taal kent geen woorden
of zinnen, maar gedachten of associaties. Let maar eens op, in het museum, en ook in de
openbare ruimte staan dingen. Dingen die je aan het denken zetten.. Hoe? Het is vaak de
manier waarop ze gemaakt zijn, met welk materiaal, de kleuren, hoe het aan elkaar zitt, hoe

glimmend een oppervlak is etc. Het zijn deze uiterlijke, zichtbare zaken die je doen denken:
“wat zie ik? Wat is dit?”
Van een stofzuiger kun je nagaan of hij goed zuigt; je kunt dit zelfs meten en ze zien er
allemaal ongveer hetzelfde uit; herkenbaar. Van een auto kun je nagaan hoe zuinig hij rijdt,
hoe snel hij optrekt. Wat je kunt meten is dus het technische, daaraan kun je controleren of
iets goed of slecht is.
Dat kan ook bij een kunstwerk: je kunt vaak wel zien of iemand kan schilderen, fotograferen
of schrijven. Je ziet of de kleuren en de vormen mooi zijn, of de techniek goed is toegepast.
En het evenwicht is ook belangrijk. Maar het technische is niet alles. Als het over mooi
vinden gaat spreekt ook je gevoel mee. En dan kun je niet altijd argumenten vinden.
Beelden en schilderijen vertellen ons een verhaal, maar dat betekend niet dat wij dat verhaal
altijd (her)kennen.
Overal in de natuur en kunst komen we vaste verhoudingen tegen. We noemen dat de
“Gulden Snede”. Het zou zorgen dat iets mooi is. Die ideale verhoudingen zitten in veel
dingen en zoals we eerder bespraken ook in je gezicht. Er is een ideale verhouding in de
afstanden tussen de ogen, de neus en de mond. En natuurlijk moeten de beiden kanten van
je gezicht gelijk zijn.
Deze verhoudingen vind je ook vaak in een schilderij; de kunstenaar kiest bewust waar hij
alles neerzet op een schilderij.
Leonardo da Vinci maakte die ideale verhoudingen duidelijk in een tekening

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-geheim-van-de-gulden-snede
Rariteiten kabinet
Op de kermis kon je tot ver in de 20e eeuw bijzondere mensen zien; degenslikkers,
vuurspuwers, slangendanseressen of acrobaten. Niks mis met die mensen want het zijn
artiesten die zelf voor hun kunstjes hebben gekozen en er geld mee verdienen. Maar er
waren ook mensen die niks deden, die je gewoon kon bekijken omdat ze “anders waren dan
normaal”. Een indiaan, een neger, een eskimo of een hottentot meisje. Ook mensen met een

afwijking: dwergen, heel dikke mensen, vrouwen met een baard. Dat trok veel aandacht en
als je betaalde kon je ongegeneerd naar ze kijken.
In Friesland werd in 1874 Gerrit Keizer geboren. Op zijn veertiende jaar was hij nog maar 80
cm groot. Hij liet zich als een “zeldzaam natuurwonder” op kermissen tentoonstellen en
reisde zo door Europa en Amerika. Hij werd beroemd als de kleinste mens van de wereld
maar ook uitgebuit.
Met Clementine Delait hoef je geen medelijden te hebben. Ze was beroemd om haar baard,
maar werkte niet op de kermis. Ze werkte bij haar vader in het cafe en verkocht
ansichtkaarten van haarzelf. Ze schaamde zich er niet voor en was er zo trots op dat ze een
foto op haar grafsteen wilde met de tekst La femme a barbe (de vrouw met de baard).
Iets op kermissen laten zien om mensen te laten griezelen is niet goed en wordt
tegenwoordig niet meer gedaan. Maar wat als je ze in een museum bewaard; op sterk
water. Wat vind jij daarvan? Kun je een mens in een museum te kijk leggen? De mummie
van een eeuwenoude Farao? Het eeuwenoude lichaam dat in het veen gevonden is? Het
hottentot meisje uit Zuid Afrika en de kleine Waterman?
Om jezelf te onderscheiden van anderen kun je jezelf “mooier maken”. Met poedertjes en
kleurtjes, je haren in de krul of juist uit de krul, een andere kleur, een hoedje erop, oorbellen
aan, een piercing of een tatoeage. En dit is natuurlijk allemaal ook afhankelijk van de mode
of het land waar je woont. Want wat hier heel vreemd is, is in een ander land de normaalste
zaak van de wereld.
Sommige mensen versieren zichzelf met tatoeages; een soort schilderingen op de huid. Tot
12 jaar is dat in ons land verboden, van 12 tot 16 mag het als je toestemming van je ouders
hebt.
In Myanmar tatoeeerden ze de gezichten van meisjes en vrouwen met opzet helemaal vol
om ze lelijk te maken. Dan hadden vreemde stammen geen zin meer om zulke doorgekraste
vrouwen te stelen. Het mag nu niet meer, maar er lopen nog wel oudere vrouwen met
dergelijke gezichten te zien.

En soms zie je dingen waarvan je denkt dat het niet klopt, dat er vreemde dingen gebeuren,
dat er iets bijzonders aan de hand is. Dat het echt niet kan wat je ziet. Kijk maar eens naar
het schilderij van Collette waar je een vrouw met 2 hoofden ziet.
Sommige schilderijen verstoppen iets en zijn vaak heel fantasievol. Je ziet iets, je herkent
het, maar even later besef je dat je het ook anders kunt zien. Dit schilderij van de
Arcimboldo bijvoorbeeld; je ziet meteen dat het een portret is. Je ziet immers ogen, een
neus, een mond en de rest, maar het bestaat helemaal uit groenten en fruit. Hij is daar heel
bekend mee geworden. Het is een portret van Keizer Rudolf II van Habsburg, en het lijkt zelfs
nog.

In het Surrealisme zie je vaak schilderijen die heel erg realistisch zijn geschilderd maar die
toch heel fantasievol zijn. Het is bovennatuurlijk en ze spelen met jouw werkelijkheid.
Zoals bij het schilderij van Magritte.
Bron Mijn moeder is een paradijsvogel

Deel 2

Portretten in de Gouden Eeuw
Soms ziet een portret er heel echt uit: een mooie bos haar, een wratje op de neus of roze
frisse wangetjes.
Maar… wat er op die schilderijen staat, is dat nou allemaal wel echt?
Droeg dat meisje echt een parel in haar oor (Vermeer, meisje met de parel), had die
mevrouw echt zo een mooi kapsel en had van Gogh echt zo een verbonden oor (Zelfportret
van Gogh met afgesneden oor).
Echt geschilderd is iets anders dan echt gebeurt! Een kunstenaar schildert bijna nooit precies
wat hij ziet, hij maakt de werkelijkheid altijd een beetje mooier dan deze is.
Daarom heet het ook vaak kunst.
Vroeger, toen de fotografie nog niet bestond werden er veel portretten geschilderd. Een
selfie maken bestond toen niet. Soms wist men niet eens hoe de aanstaande man of vrouw
eruit zag, hadden ze elkaar nog nooit in levende lijve gezien. Soms, bij een uithuwelijking van
een prinses , werd er vaak een portret van haar geschilderd. Maar deze was eigenlijk altijd
mooier dan de werkelijkheid. En stond de prins vaak voor een verrassing als hij voor haar
neus stond!
Soms zijn de portretten zo geschilderd dat het net echt is; je kunt de stof van de jurk bijna
voelen. In de 17e eeuw, ook wel De Gouden Eeuw genoemd, vonden veel schilders het een
sport om bijvoorbeeld voorwerpen, mensen en steden zo echt en precies mogelijk te
schilderen. En mensen vonden (en vinden) dat prachtig.
Hans Holbein werd geboren in Duitsland. Zijn vader had precies dezelfde naam en was ook
schilder. Daarom wordt de zoon vaak “Holbein de Jonge” genoemd. Deze Hans
Holbein verhuisde naar Engeland toen hij 35 jaar oud was. Daar werd hij de vaste hofschilder
van Hendrik de Achtste. Hij schilderde mooie portretten van de koning. En van allerlei
andere belangrijke mensen met veel geld en macht. En daarmee werd hij zelf ook rijk en
beroemd.
Hans Holbein schilderde ook Robert Cheseman, een Engelse edelman. Hij was heel rijk en
machtig. Dit kwam omdat hij bevriend was met de Engelse koning.
Hij ging vaak met de koning op jacht.
Jagers gebruikten vaak een tamme valk om andere beesten mee te vangen. De “valkenier”
richtte de roofvogel af en gaf hem opdrachten tijdens de jacht. Robert was als valkenier in
dienst van de koning, en zo is hij hier ook geschilderd, met zijn valk op de arm.
Dit schilderij is zo precies geschilderd, dat het wel een foto lijkt. Kijk maar naar de huid en
haren van de man en de veren van de valk: net echt!
Holbein zette in keurige letters een tekst op het schilderij: de naam, dat hij 48 jaar oud was
en dat het in 1533 is geschilderd.
De kleding en de haardracht, lang haar tot over zijn oren, precies volgens de mode van dat
jaar waren? De koning besliste destijds wat er in de mode was.

Twee jaar later, in 1535, besliste de koning met een wet dat de mannen aan het hof
voortaan hun baard moesten laten groeien en hun haar kort knippen.
En iedereen deed dat natuurlijk, dat zie je ook aan dit schilderij van een andere valkenier.

Holbein

Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.
Dat vonden de schilders in de Gouden Eeuw ook al. In Italie, Frankrijk en Engeland maakten
de kunstenaars vooral schilderijen van belangrijke gebeurtenissen. Of portretten van rijke,
sjieke mensen zoals koningen, keizers en admiralen.
Maar in Nederland wilden ze toen ook wel eens iets anders afbeelden. Ze zochten naar het
echte leven, van gewone mensen. Boeren die bier drinken en vechten bij een herberg, een
moeder die het haar kamt van een kind en mensen die aan het schaatsen waren op het ijs..
Dat vonden zij leuke onderwerpen voor hun schilderijen. En daarom kunnen we juist in deze
schilderijen goed zien hoe het dagelijkse leven er in die tijd uitzag; wat gewone mensen
deden, wat ze aten en wat voor kleding ze droegen.
Luizenpluizen
Je ziet hier een moeder die met een kammetje het haar van kind kamt op zoek naar luizen.
Tegenwoordig wordt dit op school vaak gedaan door de luizenmoeders, maar vroeger in de
17e eeuw gebeurde dat ook al op dezelfde manier.
Dat
Dat weten we nu omdat Gerard ter Borch erin ongeveer 1652 een schilderijtje van maakte.
Je zou denken dat het kind een meisje is, maar het is waarschijnlijk een jongen., Kleine
jongens droegen in deze tijd ook rokken en schortjes, net als meisjes!
Als je goed kijkt zie je dat de twee mensen in het licht staan, de rest van de kamer is nogal
donker. En zie je dat de moeder en het jongetje samen een soort van driehoek maken (het
hoofd van de moeder is de top, de billen van de moeder een punt en de onderkant van de
schort van het jongetje de andere punt). Dat is zeker niet toevallig, dat heeft de schilder
expres zo gedaan. Door zo een “driehoekscompositie” wordt het schilderij “rustiger” en dat
wilde hij juist.

Gerard ter Borch woonde in Zwolle. Hij kwam uit een kunstenaarsgezin: zijn jongere broer
en zijn zus schilderde ook. Maar zijn vader werkte bij de belastingen; hij zorgde voor het geld
zodat de kinderen konden schilderen.
Gerard leerde het vak bij een schilder in Amsterdam en reisde heel Europa door. Hij maakte
veel portretten van belangrijke personen. En schilderijen van mensen die ergens mee bezig
zijn: lezen, borduren, of - zoals hier- luizenpluizen.
Dit vrolijk lachende jongetje heeft bolle, rode wangen en zijn tanden zijn een beetje bruin.
Zijn haar zit slordig en springt alle kanten uit. Het jochie is geschilderd door Frans Hals.
Als een kind uit een rijke familie werd geschilderd, moest hij meestal eerst zijn haren
kammen, en vooral niet lachen. Zodat de kinderen er op het portret keurig uitzagen, alsof ze
nooit buiten speelden.
Maar Hals maakte dit jongetje niet mooier dan hij was; hij schilderde hem gewoon zoals hij
er echt uitzag: met vieze tanden en ongekamde haren.
En het grappige is, niet alleen het jongetje, maar ook het schilderij zelf is een beetje slordig.
Als je goed kijkt zie je overal kloddertjes verf en streepjes van de kwasten.
Veel schilders uit die tijd maakten hun schilderijen heel glad, zodat je de
factuur/hanteringswijze oftewel de strepen van de kwast niet meer kunt zien.
Maar Frans Hals schilderde expres een beetje snel en slordig. Toch ziet het er van een
afstandje heel echt uit, en dat is wel heel bijzonder en knap.
Die losse stijl van schilderen werd “de ruwe stijl” genoemt. Frans Hals is daar heel beroemd
mee geworden. Veel mensen uit die tijd wilden hun portret door hem laten maken. Maar als
hij deftige mensen schilderde was het meestal wel iets minder “ruw” dan bij dit jongetje.

Op deze schilderijen zie je Jacob Olycan en zijn vrouw Aletta Hanemans. Ze zijn net getrouwd
en daarom wilden ze hun portretten laten maken. Maar het moest wel heel mooi worden.
Daarom kozen ze voor Frans Hals. Hij stond bekend als de beste portretschilder van
Haarlem, en misschien wel van Holland.

Hoe oud denk je dat deze mensen zijn?
Jacob was 29 en Aletta 19, maar ze lijken veel ouder. In die tijd leefden mensen veel korter
dan nu, daarom moesten mensen al snel serieus en “volwassen” worden: werken, trouwen
en kinderen krijgen.
Ze kijken ook heel serieus, ze zijn heel deftig gekleed, met al dat zwart en bruin, en met die
kantjes overal. Maar het was wel precies volgens de laatste mode.
Mensen, gegoede burgerij, droegen in die tijd veel zwart, met kant aan de mouwen en een
molensteenkraag. Zo een kraag had de vorm van een platte schijf, net als een molensteen.
Deze beperkt je wel echt in je beweging, hij zit niet lekker en wordt snel vies.
Op de jurk van Alette zijn bloemen geborduurd met gouddraad. En ze lijkt wel zwanger, kijk
maar eens naar haar buik. Maar dat is niet zo, onder haar rok draagt ze een heuprol: een
lang rond kussentje dat je heupen breder maakt.
Het was helemaal in de mode om een bolle wijde rok te dragen.
Het was dus een hip stel.

Frans Hals schilderde ook vaak mensen met een beperking. Zoals bijvoorbeeld het schilderij
Malle Babbe. Je ziet hier een oudere lachende vrouw, die aan de hoek van een tafel zit. Met
haar rechterhand houdt de vrouw de greep van een metalen bierkroes vast, die op tafel
staat. Het deksel van de kroes is geopend. Op de linkerschouder van de vrouw zit een uil.
Als je kijkt naar de kleding dan zie je dat het eenvoudig is, maar wel volgens de mode uit die
tijd.
Het gezicht ziet er een beetje eng uit door de rare grimas die het heeft door de lach en de
toegeknepen ogen. Je snapt daarom misschien ook wel dat het schilderij de bijnaam had van
'De heks van Haarlem'.
Frans Hals schilderde heel veel kroeg taferelen, en dit zal er zeer zeker ook een zijn.
Er blijkt een echte Malle Babbe te hebben bestaan in Haarlem.
Haar naam was Barbara Claes, en ze was sinds 1646 opgenomen in het arbeidshuis omdat zij
verstandelijk gehandicapt was. Daar stierf ze in 1663; het is onbekend hoe oud ze is
geworden. Ook Pieter Hals, een zoon van Frans Hals, is opgenomen geweest in het
arbeidshuis. Onbekend is of Frans Hals Malle Babbe heeft ontmoet; het schilderij is volgens
Hals-kenners zo'n 10 jaar eerder geschilderd.[2]
De uil is door Hals waarschijnlijk pas later aangebracht en slaat mogelijk op het oudNederlandse gezegde "Zoo beschonken als een uil".
Frans Hals werd geboren in Antwerpen, maar niemand weet precies wanneer ergens rond
1582. Antwerpen was toen in oorlog met Spanje en daarom vluchtten de ouders met de
kinderen naar het noorden. Ze gingen in Haarlem wonen en daar ging Frans bij een oudere
schilder in de leer. Later nam hij zelf leerlingen in dienst.

We weten eigenlijk niet wie deze oude man is. Het zal wel een rijke burger zijn geweest,
omdat hij zijn portret kon laten schilderen door Rembrandt.

De oude man zit onderuitgezakt in zijn stoel, zijn dikke buik steekt vooruit, zijn hoed is
scheef gezakt en zijn bloes hangt slordig open. Zijn gezicht is rood en een beetje pafferig, het
lijkt wel of hij teveel gedronken heeft. Of is hij gewoon moe? We weten het niet precies..
In ieder geval schilderde Rembrandt hem niet op zijn best, maar gewoon zoals hij echt was:
oud en een beetje dik.
Toen Rembrandt dit schilderij maakte was hij zelf ook al best oud.
Hij heeft dit schilderij heel losjes geschilderd. Op veel plaatsen zie je de
factuur/hanteringswijze (streken) van de kwasten. Soms zit de verf heel dun op het doel, en
soms weer heel dik. In de haren van de man zie je krassen. Daar heeft hij met de achterkant
van zijn kwasten in de verf gekrast. Door de losse streken ziet de man er heel echt en
“levend” uit. Rembrandt schilderde meestal zo, alleen toen hij jong was schilderde hij heel
glad en precies. Eigenlijk was dit een heel modern schilderij voor die tijd, van dichtbij lijkt het
wel geabstraheerd; lijkt het niet heel erg op de werkelijkheid.
Je ziet nog een aantal andere schilderijen van hem die je niet vaak ziet, en waarop de
mensen een vreemd soort grimas hebben. Ze staan er niet op hun allerbest op, maar je zit
wel dat ze “echt” zijn.
Rembrandt Harmenszoon van Rijn is een van de bekendste schilders ter wereld. Hij woonde
en werkte in Leiden en Amsterdam en werd al snel rijk en beroemd. Hij had veel leerlingen
en iedereen wilde zich door hem laten schilderen. In totaal maakte hij bijna 400 schilderijen
en meer dan 1200 tekeningen. Zijn bekendste werk kent bijna iedereen: De Nachtwacht.
Deze hangt in het Rijksmuseum en trekt heel veel bezoekers uit de gehele wereld.
Sommige schilderijen lijken heel echt maar als je beter kijkt, blijkt er iets niet te kloppen ( er
zijn beperkingen zou je kunnen zeggen).
Kunstenaars zetten soms verschillende dingen bij elkaar op een schilderij die je in het echt
nooit tegenkomt. Bijvoorbeeld mensen uit verschillende tijden en plaatsen, of dieren die
elkaar in het echt zouden opeten, bloemen die in een ander jaargetijde bloeiden. Schilders
deden dat om iets duidelijk te maken, iets naar de eigen tijd te halen, om een verhaal te
vertellen, of gewoon om hun schilderijen nog wat mooier te maken.
De anatomische les van dokter Nicoales Tulp.
Er ligt een dode man op tafel, zijn arm is open gesneden. De man aan de rechterkant houdt
een spierbundel omhoog et een tangetje. Aan zijn open mond kun je zien dat hij aan het
vertellen is. Hij geeft een anatomische les, een les over hoe het menselijk lichaam in elkaar
zit. Deze man was Nicolaes Tulp, een beroemd arts.
De mannen om hem heen zijn ook dokters, maar minder belangrijk. Ze betaalden wel
allemaal mee aan dit “groepsportret” Dus Rembrandt moest ze zo schilderen dat ze goed
herkenbaar waren.
Zo een les duurde een paar dagen en werd altijd in de winter gehouden, dan was het
tenminste koud genoeg. Er waren in die tijd nog geen koelkasten nl, en zo bleef het lijk wat
langer goed en ging het niet stinken.

Voor deze lessen werden geen gewone burgers gebruikt, maar alleen misdadigers. Deze
zouden toch niet in de hemel komen door de dingen die ze hadden gedaan. Deze man had
verschillende roofovervallen gepleegd en kreeg daarvoor de doodstraf.
Maar als je nu eens goed naar het lijk kijkt. Het ziet er toch wel raar uit: zijn benen zijn te
kort, en de open gesneden arm is langer dan de andere, dat lijkt niet helemaal te kloppen.

Veel schilderijen zijn toneelstukjes in verf. Wat je op het schilderij ziet lijkt misschien heel
gewoon, maar het is vaak niet wat het lijkt. De mensen spelen een rol, net als in een
toneelstuk, de gebeurtenissen zijn in scene gezet. De kunstenaar heeft bedacht hoe hij het
verhaal het beste kan vertellen, hoe hij de boodschap het beste duidelijk kan maken, en zo
wordt het geschilderd.
De vrouw op het schilderij heet Suzanna. Volgens een verhaal uit de bijbel was zij op een dag
in haar tuin een bad aan het nemen. Twee oude mannen verstopten zich in haar tuin om
naar haar te gluren. Vanuit de bosjes fluisterden ze dat ze met haar wilde vrijen.
Suzanna schrikt, en ze doet snel haar handdoek om haar middel en een arm voor haar blote
borsten. En dat moment zie je hier, je ziet meteen dat ze zich schaamt, dat heeft Rembrandt
goed geschilderd!
En als je goed kijkt kun je de gluurders zien, heel vaag in de struiken. De man met de tulband
is zo donker dat je die alleen ziet als je voor het echte schilderij staat.
Rembrandt heeft dit natuurlijk niet echt zien gebeuren. Hij heeft zeer waarschijnlijk een
vrouw gevraagd om zo te gaan zitten, om te poseren voor de rol van Suzanna en de houding
goed kon bestuderen. Het is wel een echte vrouw, niet te mooi, met een bol buikje en hier
en daar een vetrolletje en een rimpel. Rembrandt vond dat veel interessanter om te
schilderen dan een heel gladde vrouw met een perfect lichaam.
Maar sommige mensen uit zijn tijd vonden dat maar niets; die vonden haar net een boerin
en noemden haar ”lelijk en mismaakt”.

Een beperking kan ook zijn dat je een schilderij niet “goed kan lezen”. Omdat je alle
“aanwijzingen” in het schilderij niet kent.
Vaak vertelden schilders een verhaal door voorwerpen af te beelden; ze lieten dan wat aan
de verbeelding over. Maar in die tijd wisten mensen precies wat ze bedoelden.
Bijvoorbeeld bij het schilderij van het Oestereetstertje van Jan Steen.
Het meisje houdt een oester vast, ze strooit er wat zout op om m daarna lekker op te eten.
Op de tafel staat een zilveren schaal met zout, een puntzakje peper en een half opgegeten
broodje, en daarachter een glas wijn. Op de achtergrond zijn een man en een vrouw nog
meer oesters aan het klaarmaken in de keuken. Niets bijzonders zou je denken.
Maar vroeger dachten ze dat je van oesters eten zin kreeg om te vrijen.
Het meisje kijkt ons recht aan een ook best ondeugend. Achter haar is een bedstede te zien..
Als mensen in de 17e eeuw (Gouden Eeuw) dit schilderij zagen, met de oesters, het meisje en
het bed hoefden ze niet meer te raden wat de bedoeling was.
Het meisje is heel fijn en precies schildert, kijk maar naar haar kleine krulletjes, het zachte
fluwelen jasje en de dingen op tafel. De mensen op de achtergrond zijn minder precies
geschilderd. Maar ook dat is echt, want in de verte zie je de dingen minder scherp.
Jan Steen woonde op allerlei plaatsen en leerde het vak bij een paar verschillende schilders.
Hij schilderde allerlei onderwerpen, van rommelige huiskamers tot deftige portretten.
Eigenlijk kon hij alles wel. Hij gebruikte ook verschillende manieren van schilderen: soms
heel precies en dan weer wat losser.
Behalve schilder was hij ook bierbrouwer en herbergier; hij gebruikte dan ook veel taferelen
in zijn schilderijen die hij in zijn herberg had gezien.

Hier is een feestje aan de gang, een familie zit bij elkaar in de woonkamer. Ze vieren dat het
kleine meisje in het midden gedoopt is. Ze lachen, zingen, drinken wijn en roken pijp. Zelfs
een kind rookt mee; rechts laat een vader zijn zoon een trekje van zijn pijp nemen. Zou jouw
vader dat doen?
Maar dit is niet zomaar een schilderij van een gezellig feestje. Jan Steen wilde hiermee
vooral laten zien hoe het niet hoort. In zijn schilderij beeldde hij een spreekwoord uit: Soo
voer gesongen, soo na gepepen”. Dat is Oud Nederlands voor Zoals de ouderen zongen zo
piepen de jongen. Oftewel kinderen doen hun ouders na. De ouders geven hier niet het
goede voorbeeld door teveel te drinken en te roken.
De boodschap van Jan Steen is hier niet verborgen maar heel duidelijk te zien. Het staat zelfs
op het schilderij, zie jij waar?
Kijk maar eens op het briefje van de oude mevrouw; zij zingt het als een lied en de jongen op
de doedelzak piept met haar mee.
Ken je de uitdrukking “een huishouden van Jan Steen”? Dat betekend een gezellig maar
rommelig huishouden. Een beetje zoals je hier op het schilderij ziet.
Weet je wat grappig is, de meesten mensen op dit schilderij zijn familie van Jan zelf. Hij
gebruikte dus zijn eigen familie om het slechte voorbeeld te geven. De kinderen zijn zijn
eigen zoons en dochters, en de dame die zich nog wat wijn in laat schenken is zijn vrouw. De
dronken man met de rare muts is zijn vader en hij zelf is de vader die zijn zoon lachend een
pijpje laat roken.
Jan Steen beeldde zichzelf wel vaker af in zijn werk. Meestal had hij dan een grappige rol,
zoals hier. Daarom denken mensen dat hij alleen maar een lolbroek was, maar hij was ook
een heel harde werker en soms heel serieus.

Deel 3

Portretten in de Hedendaagse kunst
Mona Lisa en haar “volgers”
Leonardo da Vinci, Mona Lisa
De achtergrond en de donkere partijen rond het oplichtende gezicht brengen het model
duidelijk naar de voorgrond en vestigen de aandacht op haar gezicht dat sereen en natuurlijk
is afgebeeld. Leonardo da Vinci is de eerste die het portret zo als het ware een ziel heeft
gegeven.
Leonardo da Vinci gebruikte voor de Mona Lisa de sfumatotechniek waarbij de omtrekken
van het onderwerp niet worden afgelijnd, maar wazig en onscherp worden gemaakt door
verschillende dunne lagen verf over elkaar heen aan te brengen. Deze techniek werd onder
meer gebruikt voor de ogen en de mondhoeken. Er zijn ook geen penseelstreken te zien.
Men zegt ook dat het niet uit maakt waar je staat bij het schilderij; haar ogen volgen je
overal.
De glimlach van de Mona Lisa is het handelsmerk geworden van het schilderij.Leonardo lijkt
van dit idee van blij zijn, van gelukkig zijn, het centrale thema van zijn schilderij te hebben
gemaakt; ook al is het dan geen uitbundig vrolijk zijn, de dame lijkt alleszins tevreden en
gelukkig. Over de glimlach zijn tientallen theorieën geponeerd. Deze gaan van de glimlach
van een gelukkige zwangere vrouw tot een symptoom van de meest diverse ziektes.
Software die emoties zou herkennen op basis van de gezichtsuitdrukking herkende er voor
83% geluk in.
Je ziet hier een aantal erkende kunstenaars die de Mona Lisa als inspiratiebron hebben
gebruikt. Maar google maar eens en je ziet vele persiflages!
Koninginnen
De portretten die je ziet van Luc Tuymans en Lucian Freud hebben veel stof doen opwaaien.
Aangezien men vindt en vond dat een portret van een koningin “mooi” moet zijn. Maar
natuurlijk zijn de meningen heel verschillend. Wat vind jij?
Een karikatuur daarentegen is juist bedoeld de typische kenmerken uit te vergroten.
Philip Akkerman 1957
Hij volgde een opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag
en Ateliers '63 in Haarlem. Hij schildert sinds 1981 vrijwel uitsluitend zelfportretten. Hij
onderzoekt verschillende schildertechnieken. In dertig jaar heeft hij een oeuvre opgebouwd
van meer dan zesduizend zelfportretten, waarvan ongeveer drieduizend schilderijen.
Francis Bacon (Dublin, 28 oktober 1909 – Madrid, 28 april 1992)
Hij was een Iers-Britse expressionistische kunstschilder. Hij maakte portretten van personen,
waarbij het gezicht of lichaam misvormd was om een betere indruk van hun psychische en
emotionele gesteldheid te geven. Bacon portretteerde niet de buitenkant van de personen,
maar de binnenkant. Zijn schilderijen hebben vaak een groteske, duistere en
angstaanjagende uitstraling. Zijn manier van schilderen benadrukt dat nog eens.
Jean-Michel Basquiat (New York, 22 december 1960-1988)

Hij was een Amerikaans neo-expressionistisch (en van oorsprong graffiti)-kunstenaar van
Haïtiaanse en Porto Ricaanse afkomst.
Na eind jaren zeventig samen met zijn vriend Al Diaz als graffiti-artiest onder de naam SAMO
(van 'same old shit') gewerkt te hebben, maakte hij vanaf begin jaren tachtig zeer
'explosieve' werken op doek. Zijn eerste solotentoonstelling in 1982 werd meteen een groot
succes. Datzelfde jaar had hij een relatie met Madonna. Hij werkte enige tijd aan
gezamenlijke schilderijen met zijn grote voorbeeld Andy Warhol.
Basquiat was de eerste Afro-Amerikaanse schilder die wereldfaam vergaarde. De kunstscene
van New York in de jaren tachtig was niet bepaald verstoken van geld en er werden dan ook
werken voor ongelooflijke bedragen verhandeld. Hij gebruikte veel drugs. Verguisd en
geliefd in de kunstwereld is Basquiat op zeer jonge leeftijd door een overdosis aan zijn einde
gekomen.
Zijn naïeve stijl met elementen uit zijn eigen ervaring zijn zeer expressief en kleurrijk en met
een grote mate van vrijheid geschilderd. Meestal zijn het grote formaten in acryl met
daaroverheen lijntekeningen en teksten met oil-paintstick.
Hoewel zijn werk getergd kan overkomen, sijpelt er ook een bepaalde haast kinderlijke
vreugde doorheen. Ook impliceert het door de snelle manier van werken een bijna
chaotische snelheid, die nog versterkt wordt door de veelheid aan symbolen. Hoewel dit op
het eerste gezicht vaak een sinecure en triviaal lijkt, zit er wel degelijk een doordachte lijn in.
In 1996 regisseerde de kunstenaar Julian Schnabel de film Basquiat met in de hoofdrol
Jeffrey Wright. Andere rollen werden vertolkt door David Bowie, Gary Oldman, Dennis
Hopper, Claire Forlani en Courtney Love. De muziek bij de film werd verzorgd door John Cale
(medeoprichter van de The Velvet Underground) en Julian Schnabel.
Salvador Dali
In zijn vroege periode maakte Dalí hoofdzakelijk werken met als onderwerp het landschap in
de omgeving van Figueres en het vissersplaatsje Cadaqués. Zijn vroegste werken tonen al
zijn verwantschap met het impressionisme en kubisme.
Daarna ging hij heftig experimenteren. De doeken hebben vaak verschillende texturen,
gemaakt met verscheidene verfkunstharsen en een collage van grof zand en grind van
dichtbijgelegen stranden. Dalí nam hierin ook stenen, kurk en andere materialen op, en
werkte later met verschillende soorten hars, wat later de benaming 'plastic' heeft gekregen.
De surrealisten geloofden dat logica alleen niet voldeed, dus wendden zij zich tot het
onderbewuste en dromen in een poging de grenzen van de rede te overschrijden. De
surrealisten werden beïnvloed door de ideeën van Sigmund Freud en Dalí begon zijn eigen
angsten en fantasieën te verkennen en legde deze door symbolische beelden op doek vast in
een ultrarealistische, fotografische stijl. Hij verwees naar deze schilderijen als
'handgeschilderde droomfoto's’.
In 1969 ontwierp Dalí het logo van het lollymerk Chupa Chups.
Marene Dumas
Ze is geboren in 1953 in Kaapstad. Ze kreeg een beurs kreeg om te studeren aan het
Nederlandse kunstenaarsinstituut en ze verhuisde in 1976 naar Amsterdam, waar zij nog
steeds woont en werkt. Tijdens deze vormende jaren maakte Dumas collages, gecombineerd
met afgeknipte foto's, tekst en tekeningen.
Dumas is volgens Quote in januari 2012 de rijkste kunstenaar van Nederland sinds de dood
van Karel Appel in 2006.[1]

Dumas' stijl leunt aan tegen het expressionisme en de conceptuele kunst. Haar schilderijen
en aquarellen zijn sterk erotisch geïnspireerd en worden door sommigen zelfs pornografisch
genoemd. Aangezien Dumas vooral fotografische bronnen gebruikt, heeft zij een groot
archief aan zelfgeschoten snapshots, polaroidfoto's en duizenden foto's gescheurd uit
tijdschriften en kranten. Haar schilderijen zijn echter nooit een letterlijke weergave van de
foto's: ze snijdt het beeld bijvoorbeeld uit en gebruikt alleen een detail van de foto of ze
gebruikt een ander kleurenpalet. Haar karakteristieke kleurenpalet is grijs, blauw en rood.
Haar schilderij van een klas,"The Teacher", is in 2006 bij Christie's geveild voor 3,34 miljoen
dollar, de hoogste veilingprijs ooit voor een levende kunstenares. Het schilderij is uit 1987 en
verbeeldt een klassefoto van kinderen met in het midden een docente.[2]

Vincent van Gogh 1853 - 1890
Vincent van Gogh is een van de bekendste schilders die Nederland ooit heeft voortgebracht.
In Amsterdam is zelfs een heel museum gewijd aan de schilder van de ‘Zonnebloemen’ en de
‘Aardappeleters’. Hij schilderde soms in één jaar tijd meer dan 300 doeken. Toen hij stierf
liet hij prachtige kleurrijke en wereldberoemde landschapsschilderingen, uit het leven
gegrepen taferelen van het boerenleven en zo’n veertig zelfportretten achter.
Van Gogh maakte veel zelfportretten, omdat hij geen geld had voor modellen en geen
opdrachten kreeg om anderen te portretteren. Je ziet hem hier in verschillende stijlen en
met verschillende technieken. Ook deed hij bijvoorbeeld onderzoek naar de variaties van de
kleur grijs. Of om het bestuderen van de lichtval.
Je ziet eén van de weinige zelfportretten waarop Van Gogh schilderend te zien is. Het werk is
erg gedetailleerd, wat volgens het Van Gogh Museum betekent dat hij er lang aan heeft
gewerkt en er tevreden mee was: ‘Hij voorzag het werk – als een van de weinige
zelfportretten – op een opvallende plaats van een signatuur.’
Van Gogh gebruikte een velletje papier zo optimaal mogelijk, getuige de studie van een
neus, mond en oog in de rechterbovenhoek van dit papier. Zo bekwaamde hij zich in de
portretkunst. Deze tekening is één van de twee bewaard gebleven getekende zelfportretten.
Vincent van Gogh maakte dit zelfportret met olieverf op doek en beeldde zichzelf af als
‘denker’.
Je ziet de schilder afgebeeld met een verband om zijn hoofd. Het verhaal gaat dat dit is
omdat hij zijn oor afgesneden heeft, maar is dit wel echt zo? En belangrijker nog: Waarom
zou hij dat gedaan hebben?
Fotograaf Tada Ocern liet zich inspireren door een van Van Goghs zelfportretten en maakte
een foto die Van Gogh in deze tijd van zichzelf had kunnen maken.

Duane Hanson 17 januari 1925 - 6 januari 1996
Hij was een Amerikaanse kunstenaar en een vertegenwoordiger van het hyperrealisme. Hij
werd in 1925 in Alexandria (Minnesota) geboren.
Hanson was een hyperrealist die zijn beeldhouwwerken zo veel mogelijk liet lijken op de
werkelijkheid. Hierbij gebruikte hij echte rekwisieten om de realiteit zo veel mogelijk te
benaderen. Een voorbeeld is 'Supermarket Lady', een winkelende vrouw met een uitpuilend
boodschappenwagentje. Zijn figuren zijn individuen en stereotypen getypeerd in een banale
omgeving of situatie genoemd 'The riot', 'The jogger' of 'Women with a purse'. Hanson

toonde allerlei persoonlijkheden uit de Amerikaanse samenleving.
Keith Haring (1958 –1990)
Hij was een Amerikaans kunstenaar. De kunst die Keith Haring maakte wordt soms
(onterecht) popart genoemd, maar ook de termen graffiti-art en moderne kunst worden
gebruikt. Zijn cartoonachtige schilderingen en tekeningen gingen onder andere over aids,
seks, drugs en apartheid.
Hij was de eerste die graffiti het museum in bracht als een gerespecteerde kunstvorm.
Frida Kahlo 1907 –1954
Ze was een Mexicaanse surrealistische kunstschilderes.
In 1913 werd ze op zesjarige leeftijd getroffen door kinderverlamming aan haar rechterbeen.
Dit was de bron van een aantal complexen die ze haar hele leven zou meedragen.
Op 17 september 1925 werd de bus waarmee de dan achttienjarige Kahlo door Mexico-Stad
reed aangereden door een tram. Een stuk stalen leuning drong haar lichaam binnen door
haar linkerzij en kwam er langs haar vagina weer uit. Haar ribben en heup waren gebroken,
haar slechte been was op elf plaatsen gebroken, haar ruggengraat was op diverse plaatsen
gebroken, en haar voet was verbrijzeld. Maandenlang moest ze in bed blijven, ingekapseld in
pleisters en verband, vechtend tegen de pijn. Ze besloot om te gaan schilderen. Kahlo's
moeder liet spiegels aan haar ziekbed vastmaken zodat Kahlo zichzelf kon schilderen.
Ondanks de hinder van korsetten en krukken kwam ze na haar herstel weer buiten en zocht
ze vrienden op.
Het werk van Frida Kahlo karakteriseert zich door de vrolijke kleuren, die echter in contrast
staan met een vervreemdende sfeer. Ze schuwde de controverse niet: In haar zelfportretten
vallen vooral de doorgegroeide wenkbrauwen op, die zij zelf ook bezat. Zij schildert vanuit
haar angst en eenzaamheid om haar pijn te overmeesteren. Kahlo heeft 143 schilderijen
nagelaten, waarvan 55 zelfportretten.

Inez van Lamsweerde (1963)
Ze is een Nederlandse kunstfotografe. Ze is vooral bekend door haar digitaal bewerkte
foto's, ze was een van de eerste die deze werken als kunst presenteerden. Haar foto’s zijn
opgenomen in de collecties van verschillende musea. Van Lamsweerde maakt veel
opdrachten en kunstwerken samen met haar man Vinoodh Matadin. Samen bewegen ze zich
tussen de modefotografie en kunstfotografie.
Van Lamsweerde regisseerde drie videoclips voor de IJslandse popzangeres Björk. Ook
regisseerde zij samen met Vinoodh de videoclip voor FourFiveSeconds van Rihanna, Kanye
West en Paul McCartney.
Als je kijkt naar de portretten zie je soms in een opslag dat er “iets vreemds” mee is gedaan,
dat ze gemanipuleerd zijn. En soms voelt het wat onwennig, wat vreemd en pas als je het
werk langer bestudeerd zie je dat er wat aan “geknutseld” is. Zoals bij het kleine zittende
meisje wat een volwassen mond heeft. Of de naakte vrouw die een barbie pop lijkt te zijn;
alles is weggeretoucheerd (ze heeft geen tepels meer een alles is dicht geretoucheerd) en ze
heeft etalagepop ogen.
Of bij het meisje met het zwarte masker op haar gezicht; de verhoudingen kloppen niet
meer.

Lucebert, (Amsterdam, 15 september 1924 – Alkmaar, 10 mei 1994)
Hij was een Nederlands dichter en schilder. Als dichter werd hij gezien als de voorman van
de beweging van de Vijftigers, een progressieve groep dichters die na de Tweede
Wereldoorlog begon te experimenteren met vorm en inhoud. Als schilder was hij nauw
betrokken bij de Amsterdams poot van de experimentele Cobra-groep.
In de jaren zestig legde hij zich vooral toe op de beeldende kunst, die destijds 'figuratiefexpressionistisch' genoemd werd. Zijn schilderwerk, dat vooral in het begin sterk beïnvloed
was door Cobra, geeft blijk van een vrij pessimistisch wereldbeeld.
Tegenwoordig wordt Lucebert beschouwd als één van de grootste Nederlandstalige dichters
van de twintigste eeuw. De meeste van zijn gedichten zijn gebundeld in Gedichten 19481963, en recenter in Verzamelde Werken, 1e druk, september 2002.

Ron Mueck (Melbourne, Australië, 1958)
Hij is een Australisch beeldhouwer. Tegenwoordig werkt hij vanuit Engeland.
Ron Mueck maakt sinds 1996 hyperrealistische beelden in moderne materialen, combinaties
van siliconen en fiberglas, bijvoorbeeld portretten van baby's, een hoogzwangere vrouw,
een moeder met kind, van mensen in verschillende stadia van ouderdom en zelfportretten,
maar niet in dezelfde grootte: hij maakt beelden in diverse afmetingen, van minuscuul tot
zeer groot. Daarbij gebruikt hij veel realistisch materiaal, bijvoorbeeld kippenvel, adertjes en
haartjes.
Zijn Duitse ouders waren speelgoedmakers van beroep en emigreerden naar Australië. Door
het speelgoed heeft hij zijn inspiratie verkregen. Zonder verdere opleiding deed hij zijn
vaardigheden op door te werken als etalagist. Hij werd al snel een bevlogen technicus in de
animatronica, het bewegen van poppen en andere modellen door middel van computers.
Hiermee werkte hij mee aan verschillende kindertelevisieprogramma’s en films.
Het bijzondere of afwijkende aan zijn portretten is dat ze zo ontzettend levensecht zijn maar
helemaal uit de proporties gehaald. Ontzettend groot.

Wes Naman
Met plakband wordt het gezicht volgetaped waardoor er een hele andere
gezichtsuitdrukking ontstaat.
Orlan
Ze is een belangrijke vertegenwoordigster van Body Art en Performance-kunst en is het
meest bekend om haar werk op het terrein van de bio-kunst. Vanaf de vroege jaren 90
onderging ze verschillende operaties waarin ze haar lichaam modificeerde door middel van
plastische chirurgie.
Tada Ocern
Tada is een fotograaf die steeds weer met nieuwe ideeen komt.
De Blow Job series: met een windmachine voor je neus gaat je gezicht wel alle kanten op.
Pablo Picasso 1881-1973

Hij was een Spaans kunstschilder, tekenaar, beeldhouwer, grafisch kunstenaar,
sieraadontwerper en keramist.
Hij was een van de bekendste Spaanse kunstschilders.
Als je zijn portretten bekijkt valt je iets op: Je ziet de verschillende onderdelen vanuit
verschillende standpunten. Kijk maar eens naar de ogen: je ziet er een van voren (en face),
en meteen ook van de zijkant (en profil) en soms zelfs van de voor en de zijkant (en trois
quart). Dit is een kenmerk van het Kubisme, zo wilde zij diepte suggereren zonder met
perspectief te werken.

Marc Quinn (1964)
Hij is een Brits beeldhouwer.
Quinn trekt de aandacht met zijn aparte sculpturen. Zo maakte hij het beeld Self van zijn
eigen hoofd, gevormd uit ruim vier liter van zijn eigen bevroren bloed.
Aan het begin van de 21e eeuw maakte Quinn een radicale omslag in het beeldhouwen,
door terug te vallen op klassieke materialen als marmer en brons. Quinn ziet topmodel Kate
Moss als zijn muse, zo maakte hij al een ijssculptuur van Moss en een bronzen beeld Sphinx.
Arnulf Rainer (Baden, 8 december 1929) is een vooraanstaand Oostenrijks kunstschilder
Hij schilderde series 'Übermalungen' (overschilderingen) van portretten van zichzelf en van
Egon Schiele, Vincent van Gogh, Rembrandt en andere kunstschilders die hij bewonderde.
Het tekenen en schilderen over de uitgekozen ondergrond gaat zover dat het
oorspronkelijke beeld onder een expressief lijnenspel bedolven wordt tot aan complete
overschilderingen. Hij heeft een voorkeur voor religieuze en mystieke thema's, lichaamstaal
en de natuur. In zijn late werk schildert hij ook met de blote handen en met zijn voeten.
Egon Schiele (12 juni 1890 – Wenen, 31 oktober 1918)
Hij was een Oostenrijks expressionistisch kunstschilder.
De werken van Egon Schiele zijn expressionistisch en behoren tot de schilderstijl van de
Weense Sezession.
De tekeningen en schilderijen van Schiele zijn voornamelijk afbeeldingen van mensen. In
beperkte mate heeft Schiele stadsgezichten en landschappen geschilderd. Door het sterke
gebruik van lijnen kan Schiele eerder als een tekenaar dan als een schilder gezien worden.
Kleur in de schilderijen wordt pas achteraf aangebracht, als de tekening af is. Het
kleurgebruik versterkt echter wel de vervreemdende werking in hoge mate. De schilderijen
van Schiele doen denken aan die van Kokoschka maar hebben ook een kubistisch karakter.
Hoewel Schiele sterk beïnvloed is door het werk van Gustav Klimt, zijn de lijnen die hij
gebruikt toch geheel anders van aard. Terwijl Klimt vooral ronde zachte vormen afbeeldt,
waarmee hij de menselijke vorm idealiseert, gebruikt Schiele krachtige hoekige lijnen. De
afgebeelde lichamen worden hierdoor als vreemd en vaak beangstigend ervaren door de
toeschouwer. Vrouwen zowel als mannen worden meedogenloos in hun naaktheid
weergegeven, in ongebruikelijke poses. Toch kreeg het werk van Schiele in zijn tijd veel
bijval.
Het zelfportret speelt in het werk van Schiele een centrale rol. Hij beeldt zichzelf af op een
lege achtergrond. Door de hoekige vormen van het lichaam, de onrealistische kleuren en de
vaak panische blik in de ogen doen deze portretten zeer vervreemdend aan. De
zelfportretten, waarin Schiele zichzelf meedogenloos laat zien, kunnen ook voor het

hedendaagse (2002) publiek nog schokkend zijn, vanwege het expliciet seksuele, narcistische
en exhibitionistische karakter.
Gezien zijn jeugd is het niet verbazingwekkend dat in het werk van Schiele de dood een
grote rol gespeeld heeft. Zo zijn er schilderijen getiteld De dode moeder, De dood en het
meisje. Het laatste schilderij laat de omarming zien van de dood, die eruitziet als Schiele zelf,
en zijn ex-vriendin Wally.

Andres Serrano 1950
Een Amerikaanse fotograaf die vaak shockerende foto’s maakt. De portretten die je hier ziet
zijn bijzonder door de personen die erop staan. Je ziet een zwerver, een lid van de Klu Klux
Klan, en een arm weeskind. Maar ze zijn allemaal heel “mooi” gefotografeerd, goede
belichting, donkere achtergrond. Eigenlijk alsof het hele belangrijke personen zijn, alsof het
popsterren zijn en niet “de mindere uit de samenleving”. Hij wil hiermee een statement
maken.
Cindy Sherman
Cindy Sherman vormt zelf het hoofdonderwerp van haar kunst: ze is tegelijkertijd fotograaf
en model. Toch noemt ze haar foto’s nooit zelfportretten. Integendeel, Sherman gaat juist
haar eigen identiteit uit de weg door zichzelf keer op keer in een volstrekt andere gedaante
te fotograferen.
Ze onderzoekt en speelt met de veranderende verschijningsvormen.
Sherman heeft meerdere bedoelingen hiermee: ze wil het clichébeeld waaraan de vrouw
dient te voldoen aan de orde te stellen. Aan de andere kant wil ze aantonen dat wij allemaal
een rol spelen en dat onze gezichten slechts façades zijn waarbij een authentiek karakter
ontbreekt.
Passend gekleed en met de juiste make-up voegt zij zich even makkelijk in de rol van de
mythische Marilyn Monroe als het tuttige secretaresse-type of de verveelde huisvrouw.
Rond 1990 begint Sherman ze met legendarische vrouwen- én mannenfiguren uit de
klassieke schilderkunst en lijkt ze meer naar het theatrale te streven.
Eva Snoijnk
Eva Snoijink kwam als fotograaf in contact met Pien, een kindje met het Downsyndroom. Het
viel haar op dat Pien net zo was als ieder ander kind dat zij heeft gefotografeerd en dat haar
vooroordeel over het Downsyndroom eigenlijk op niets gebaseerd was.
Voor boek De Upside van Down fotografeerde zij 101 kinderen met het syndroom van Down.
Naast de foto's staan korte uitspraken van ouders over het leven met een kind van Down.
De foto’s zijn op billboard formaat heel Nederland doorgegaan.
De Oosterhoutse stichting Iedereen organiseert Down into Town waarbij deze foto’s
tentoongesteld zullen worden in het centrum van Oosterhout.
Er worden gedurende 4 weken diverse activiteiten georganiseerd waarbij mensen met een
beperking centraal staan. Maar hebben we allemaal niet een beperking? En gaat het niet
vooral om dingen samen te doen, en er voor elkaar te zijn, respect te hebben en niet te
(ver)oordelen?

Andy Warhol (1928 - 1987)
Hij was een Amerikaans kunstenaar, filmregisseur en auteur. Warhol werkte tevens als
muziekproducent en acteur. Vanuit zijn achtergrond en ervaring in de toegepaste kunst was
Warhol een van de protagonisten van de popart in de Verenigde Staten in de jaren 50 en 60
van de 20e eeuw. Warhol wordt ook wel the silver prince of the pop genoemd.
Warhol is vooral beroemd om zijn 'vlakke' en contrastrijke schilderijen en zeefdrukken van
verpakte producten en alledaagse objecten zoals Campbell's-soepblikken, bloemen en de
banaan op de cover van het album The Velvet Underground & Nico (1967), alsook voor zijn
gestileerde portretten van 20e-eeuwse beroemdheden als Marilyn Monroe, Grace Jones.
Elvis Presley, Judy Garland, en Elizabeth Taylor.

