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HET PORTRET
De bevestiging van iemands bestaan

Portret: van protractum – protrahere (Lat.): naar voor trekken, aan het licht brengen



Dibutades, dochter van een pottenbakker uit 
Korinthe ca. 600 v. Chr., neemt afscheid van 
haar geliefde. Voor hij op een lange reis 
vertrekt, tekent ze zijn schaduw na op de 
muren van haar vaders atelier. Zo kan ze zijn 
beeld voor altijd bewaren. 

Het begin van de portretkunst volgens de legende



Maurizio Cattelan vroeg vrienden en familie om naar een 
politiebureau te gaan, een beschrijving van hem te geven 
en vervolgens een politietekening van hem te laten maken.

MAURICIO CATTELAN, Super Us, 1996Who is it that can tell me who I am ?

SHAKESPEARE (King Lear)



Daguerréotype van 
Bisson

Balzac

EDWARD STEICHEN, 
Balzac, The Open sky, 
11 p.m., 1908

RODIN, 1891-1898

‘Een half versmolten sneeuwpop’, 
‘een zonderlinge rotspartij’, ‘een 
meelzak’, … ‘horreur’ !

FALGUIÈRE, Parijs, 1900



Detail Balzac
Rodin - Falguière



Balzac, masker, 1891. Hoofd van de bestuurder
van een diligence in Tours.

In een gezicht de eeuwigheid zoeken: het 
blijvende in het efemere. Ik tracht zijn trots, 
zijn waanzin en zijn roes te vatten.
Rodin

http://www.pileface.com/sollers/article1146.html
(frans)

RODIN, Studies hoofd Balzac

http://www.pileface.com/sollers/article1146.html


RODIN, Studies lichaam Balzac



- Het portret stelt een individu voor dat echt bestaat of echt bestaan heeft.

- De portretkunst is een poging om iets vast te houden wat niet vast te houden is. 
(Elke mens, hoe uniek ook, is sterfelijk)

- De portretschilder heeft tot doel zijn personage te doorgronden en een zo treffend 
mogelijke gelijkenis tot stand te brengen. De persoon op het portret moet 
herkenbaar zijn.

- Ook al kent de toeschouwer de afgebeelde persoon niet, hij herkent iets 
'algemeens’ omdat in elk individu het toevallig-particuliere en het essentieel-
menselijke samengaan.

- Er zijn daarnaast verschillende stijlen en tradities: er is de noordelijk-realistische en 
Italiaans-idealiserende traditie, een psychologiserende en een afstandelijk-
beschrijvende traditie. 

- Een gelijkend portret kan ook op verschillende manieren 'waar' zijn :  het kan reiken 
van een beschrijvende nauwkeurigheid, tot een overeenkomst met het 'diepe zelf' 
van een persoon.

- Een portret overtreedt eigenlijk het taboe op het gezicht: in het dagelijks leven kijkt 
men een gezicht niet langdurig aan. Het is immers niet als ‘object’ aanwezig en 
heeft zelf ook een blik.

- Het portret ‘kijkt’ in de  toeschouwersruimte. 

PORTRET



De fascinatie voor  

portret en identiteit

in de literatuur



OSCAR WILDE, Het portret van Dorian Gray 
(originele titel The Picture of Dorian Gray), 1890

“Every portrait that is painted with feeling is a 
portrait of the artist, not of the sitter. The sitter 
is merely the accident, the occasion. It is not he 
who is revealed by the painter; it is rather the 
painter who, on the coloured canvas, reveals 
himself.”



EDGAR ALLAN POE, Het Ovale portret 
(originele titel The Oval Portrait), 1842 
(Kortverhaal)

“And then ... the painter stood entranced before the work ... 
with a loud voice, 'This is indeed Life itself!' turned suddenly to 
regard his beloved:—She was dead!” 



NIKOLAI GOGOL, Het portret in Arabesken of 
Petersburgse vertellingen (1835-’42)



Hij is niet één iemand, maar 
meerdere, misschien wel 
honderdduizend 
verschillende iemanden.

1926



“Het portret is geen afbeelding van een gezicht maar van een gezicht dat weet

dat het voor het beeld alleen maar gezicht is.” (Bart Verschaffel)



TITIAAN, Paul Paulus III, ca 1543,Museo di Capodimonte, 
Naples, 113,7 x 88,8 cm

ANTOON VAN DIJCK, Zelfportret, 1622, The Metropolitan 
Museum of Art, 90 x 120 cm



MARIE-GUILLEMINE BENOIST, Portrait d'une Negresse, 1800, Louvre, 81x65.

Gemaakt kort na de afschaffing van de slavernij in de Franse 
kolonieën. Marie-Guillemine Benoist brak met de 
Oriëntalistische gewoonte om gekleurde mensen met 
exotische kostuums en achtergronden af te beelden. 

ANDREW WYETH, Anna Christina, 1967, tempera, 54×59 cm



EDOUARD MANET, Berthe Morisot With a 
Bouquet of Violets, 1872, Orsay, 55x40



FRANS HALS

Nicolaes Pietersz, 1636-38, Metropolitan NY Juan de Pareja, 1650, The Metropolitan Museum NY

DIEGO VELAZQUEZ



Leonardo DiCaprio with a Swan, 1997

Angelina Jolie 

Marion Cotillard

ANNIE LEIBOVITZ 



CIMABUE, portrait of St. 
Francis, 1290s

LUCIAN FREUD, Double Portrait, 1985-86

LYUBOV POPOVA, Portrait of a Lady 
(Plastic Drawing), 1915, Museum 
Ludwig, 66,3 x 48,5 cm

PICASSO, Portrait of 
a Girl, 1914, oil on 
canvas, Pompidou

JEAN DUBUFFET, Henri-
Michaux, 1946

Maar wat dan met deze portretten ? 



Tijdens de Amerikaanse Grote Depressie 

begonnen fotografen foto's te maken van 

gezinnen en individuen die leden onder deze 

economische ramp om het reële dagelijkse 

lijden van migrerende werknemers en 

gezinnen met lage inkomens aan de wereld 

kenbaar te maken. Deze fotografie werd ook 

wel 'Dust Bowl Photography' genoemd. Een 

van de meest iconische beelden van die tijd is 

het beroemde portret 'Migrant Mother’ uit 

1936 van Dorthea Lange.  

En dit ? 



Het schilderij, bestaat uit 50 kleine portretjes. Warhol maakte het schilderij vlak na de dood van Monroe. Er wordt gezegd dat het werk het leven 
en de dood van de celebrity moet voorstellen. De serie werd later uitgebreid met veel (fel gekleurde) variaties van het portret. De portretfoto die 
Warhol gebruikte voor dit schilderij werd in 1953 gemaakt op de set van de film Niagara, waarin Marilyn Monroe de hoofdrol speelde.

ANDY WARHOL, Marilyn Monroe, 1967 Diptych, 1962, acryl op doek, Tate Londen, 205.4 cm × 289.5 cm 
En dit ? 



ANDY WARHOL

From the portfolio Marilyn,1967, screenprint
sheet, 91,5 x 91,5 cm

Originele foto op de set van de film Niagara, 1953



El-Fajoem is de vindplaats van enkele beroemde dodenmaskers (de Fajoemportretten) die zijn geschilderd tijdens de 
Romeinse bezetting van het gebied. De Egyptenaren gingen door met het begraven van hun doden, ondanks de Romeinse 
voorkeur voor crematie. Terwijl ze onder de controle van het Romeinse rijk waren, werden Egyptische dodenmaskers op 
hout geschilderd in een wastechniek die encaustiek wordt genoemd. Een deel van de gevonden dodenmaskers bevindt zich 
nu onder andere in het Louvre.

ROMEINS EGYPTE: 30 V CHR.- 640 



REALISTISCHE ROMEINSE PORTRETKUNST

Eerste eeuw v Chr.



Anoniem, Calvarieberg van Hendrik van 
Rijn,1363, Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten Antwerpen, 130 x 130 cm

Hendrik Van Rijn (schenker) 
voorgesteld als getuige van een 
religieuze voorstelling;

MIDDELEEUWEN



Een vroeg voorbeeld van realistische portretkunst

ROBERT CAMPIN, Portret van een man, 1430, Thyssen 
Bornemisza, Madrid, 35,5 x 23,5 cm 

VLAAMS 15e EEUW



JEAN FOUQUET, Medaillon met zelfportret, 1450, 
Louvre, Parijs, 6 cm diameter, gegraveerd in de zwarte 
email achtergrond

JAN VAN EYCK, Man 
met de Tulband, 
1433, 25,5x19, Nat. 
Gal. Londen

Vroegste zelfportretten



JAN VAN EYCK, Madonna Van 
der Paele, 1436, 122 x 157 cm, 
Groeninghemuseum, Brugge



ALESSO BALDOVINETTI, Portret van een
jonge vrouw, c. 1465, Nat. Gallery, London

ITALIAANS 15e EEUW ANTONIO DEL POLLAIUOLO 

Portret van een jonge vrouw , 1470-
1472, Museo Poldi Pezzoli , Milaan

Portret van een jonge vrouw, 1465, 
Art Gall. Berlijn, 52,5x36,5



PIERO DELLA FRANCESCA, Battista Sforza en Federico Da Montefeltro, tempera op paneel, 1465-66, Uffizi, 47 x 33 cm elk



FRANCESCO LAURANA, Battista Sforza, c. 1474, marmer, h. 51 cm, Museo Nazionale del Bargello, Florence



GIOVANNI BELLINI, Leonardo Loredan, Doge van Venetië, 
1501-5, olie op paneel, National Gallery Londen, 62 x 45 cm



“De hermelijn is matig en eet slechts één keer per dag. 
Eerder dan zich in een vuil hol te verstoppen en zijn
reinheid te bevlekken, zal hij zich door jagers laten
vangen.” LEONARDO DA VINCI

LEONARDO DA VINCI, Dame met de Hermelijn. (Portret van 
Cecilia Gallerani), 1483-90, Cracow, Czartoryski Museum, 55x40

Hermelijn:  
- aristocratie. 
- symbool van reinheid 
- teken van de familie Sforza
- Woordspeling op haar naam. Hermelijn in het Grieks is galay. 
- … Eigenlijk is het dier op het schilderij geen hermelijn, maar een witte fret…



DA VINCI, portretkoppen, karakterstudies

“Je zal figuren zo tekenen dat ze reveleren wat hen diep in hun ziel beweegt, anders is je kunst waardeloos.”



TITIAAN, Zelfportret, c.1560. Oil on canvas. Gemaldegalerie, 
Berlin, 96 x 75 cm



Zelfportret in een convexe spiegel, 
1524, Kunsthistorisches Museum, 
24.4 cm diameter 

Antea, ca. 1535, Museo di Capodimonte, 136 × 86 cmPARMIGIANINO 



BRONZINO, Portrait of Eleanora of Toledo and her son 
Giovanni de Medici, 1550



EL GRECO, Portret van een onbekende edelman, 1583, Prado, 
81 x 66 cm.



SOFONISBA ANGUISSOLA, Three children with dog, ca 1570-90, Sammlung Lord Methuen, Corsham Court bei Bath, 74 x 95 cm



BERNINI, Portrait of Cardinal Scipione Borghese, 1632, Vaticaan

BAROKTIJD 17e EEUW



Het ongelooflijke realisme van BERNINI



ANNE WENZEL, Fuck your Morals en Burn the Dictator, 
2016, keramiek, De Oude Warande Tilburg 2016

BERNINI, Buste Louis XIV, 
1665, Palais de Versailles

21ste eeuws
antwoord



ANNE WENZEL, keramiek

Burn the Dictator, 2016 Fuck your Morals, 2016



ANNE WENZEL, Damaged Goods, 2013. Gedecoreerde mannen met hun medailles gecombineerd met het daadwerkelijke 
gezicht van de oorlog. 
“Voordat ik met deze serie begon verzamelde ik de afgelopen jaren eerst beeldmateriaal. Zowel van militairen in vol ornaat, 
vaak van internet geplukt, alsook van bustes in diverse musea.”  Van Londen tot Bejing: dezelfde beeldtaal voor een buste. 
Met klei zorgvuldig in het atelier opgebouwd om vervolgens doelgericht weer af te breken. Gaten er in te scheuren, delen 
weg te snijden. De gaten werden uiteindelijk weer gevuld met een zelf ontwikkelde schuimende klei die in de oven tijdens 
het stoken lava-achtig over het beeld ging stromen. 



JEFF KOONS, Zelfportret, 1991, 
marmer (Versailles)



VELAZQUEZ, Infante Felipe Próspero 1659, 
Kunsthistorisches Museum Wien, 128.5 × 99.5 cm

Kind is hier 2 jaar, is gestorven op zijn 4. 



VELAZQUEZ,  De dwerg Sebastian de Morra, 1644, Prado, 106 x 81 cm



VELAZQUEZ, Paus Innocentius X, 1650, National 
Gallery of Art, Washington, 140 x 121 cm 

FRANCIS BACON, Studie naar Paus Innocentius X, 1953, 
Des Moines Art Center, Iowa, 153 x 118 cm 

“troppo vero” 



RUBENS, Helena Fourment in bontjas (“Het Pelsken”), 1638-39, 
Kunsthistorisch Museum Wenen, 176 x 83 cm 



P.P. RUBENS, Clara Serena ca. 1616, Liechtenstein, 37 x 27 cm



JOHANNES VERMEER, 
Meisje met de Parel, ca. 
1665, Mauritshuits



NICOLAS POUSSIN

FRANS HALS

ANTOON VAN DIJCK

Een avondje doorzakken ? 

De Kandidaten



REMBRANDT

Zelfportret als de apostel Paulus, 1661, Rijksmuseum A’damZelfportret, 1659, Nat Gal Washington, 84 × 66 cm



REMBRANDT, Zelfportret 1661 detail



REMBRANDT zelfportretten ca. 1630, etsen
(gelaatsstudies) 



RUBENS, Zelfportret met Isabella Brant, ca. 1610, Alte Pinakothek
München, 173 x 132 cm

REMBRANDT, Het Joodse Bruidje ca. 1665, Rijksmuseum 
Amsterdam, 121 x 166 cm

VGL



JEAN-HONORÉ FRAGONARD

Tête de vieillard, vers 1766, Amiens, musée de Picardie,  Tete de Veillart, 1765, huile sur toile, 
53 x 42 cm, Musée Jacquemart Andre



Lady in Blue (c. 1780)

GAINSBOROUGH

The Blue Boy (1770). The Huntington Gallery, California, 178x122



LOUIS MICHEL VAN LOO, Lodewijk XV, 1730 CARLO VAN LOO - Marie Leszczinska, reine de France (1703-1768)



MESSERSCHMIDT 

Karakterkoppen tijdens de laatste 6 jaar van zijn leven

64 “Canonieke grimassen" van het menselijk gezicht, met zichzelf als model



Voltaire Zittend, 1781, terracotta, H 120 cm, 
Musée Fabre, Montpellier.

Buste van Voltaire, 1778. Musée 
des Beaux-Arts d'Angers

FRANÇOIS HOUDON



Condesa de Chinchon, 1800 Prado, 216 × 144 cm FRANCISCO DE GOYA



1795 1797 GOYA, De Hertogin van Alba
194 cm × 130 cm



JEAN-AUGUSTE INGRES, Louis Bertin, 1832                         
Louvre, 116 x 95 cm

19e EEUW

“Kunst bereikt die hoge graad van perfectie als ze zó sterk op de 
natuur gelijkt dat ze voor de natuur zelf kan genomen worden.”



Baronne de Rothschild ,1848, 142 x 101 cm  

Studie voor Baronne de Rothchild, 1848, Pierre Noire 

Potlood en wit krijt op papier,33,2 x 25,9

INGRES



PICASSO, Portret van Olga in een zetel, oil on 
canvas, 130 x 88.8 cm, Musée Picasso, Paris

INGRES, Madame Rivière, 1805
VGL



INGRES, Portretten



EGON SCHIELE, 1918INGRES, 1829 PICASSO, 1920



Dupin,Deputy, Lawyer, AcademicianFrançois-Pierre-Guillaume Guizot, 
Deputy, Minister and Historian. 1833 , 
klei beschilderd

Charles Philipon (1800-1861), 
Journalist and Director of the 
Magazines Caricature and Charivari, 
c.1833

HONORÉ DAUMIER


