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PORTRET

1. Vóór de uitvinding van de fotografie: schilder- en beeldhouwkunst enige manier om iemands 
beeltenis vast te leggen

2. Vanaf de uitvinding van de fotografie en de start van de moderne kunst: democratisering van 
het portret. In de beeldende kunst zelfde stijloefeningen als overal elders maar vanaf eind 
jaren ‘70: nieuwe figuratie

3. Hedendaags: zoals alle kunst krijgt ook het portret een conceptueel karakter



Self-portrait, Reflection, 2002 

LUCIAN FREUD

Painter Working (Reflection),1993, 101 x 82

Nieuwe Figuratie: « School of London »

« Portretten ván de mensen, niet als de mensen. »



Esther, 1982, Private coll., 36 x 31 cm

« Ik wil dat verf functioneert als huid.  Mijn idee van portretkunst is voortgekomen uit ontevredenheid over portretten die op mensen

leken.  Ik wil dat mijn portretten ván de mensen zijn en niet als de mensen, niet het uiterlijk van het model hebben, maar het model zíjn.   

Ik wilde niet slechts een gelijkenis bereiken als een nabootser, maar hen uitbeelden als een acteur. » 

Susie, 1988, 27 x 22 cmLeigh Bowery,199 50,75x40,5 cm



“Poseren is een ervaring die zo ongeveer het 
midden houdt tussen transcendentale 
meditatie en een bezoek aan de kapper.” 
(Martin Gayford)



‘Mededogen, maar geen mildheid.’Sue Tilley: Benefits Supervisor Sleeping, 1995, 151,3 × 219 cm 

Sue Tilley slaapt niet echt. Freud 
schilderde haar in deze pose in 
sessies die over vele maanden 
waren gespreid.



Self Portrait 1992

Self Portrait 1992

VGL.
JENNY SAVILLE



Eli and David, 2005

« Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling dat mijn mensen
apart zijn als ik hen samen schilder … twee volkomen
verschillende dieren van dezelfde soort. »

Two Men, 1987-88 

LUCIAN FREUD



Grey Gelding, 2003

Pluto

Eli

Eli, 2002, 70,1 x 60,9 cm

Portretten van dieren

LUCIAN FREUD



Self-portrait with Blue Spot, 1996 Männlicher Akt (Selbstbildnis), 1973 Öl auf Leinwand 180 x 162 cm

“Nieuwe Wilden” 

GEORG BASELITZ



Self-portrait with Blue Spot, 1996 Männlicher Akt (Selbstbildnis), 1973 Öl auf Leinwand 180 x 162 cm

“Nieuwe Wilden” 

GEORG BASELITZ



BASELITZ, Schlafzimmer, 1975, Privatbesitz Georg Baselitz, 2018

Atelier Derneburg Georg Baselitz



Besetzungen, 1969-70.  Foto’s en schilderijen waarop we Kiefer de 
Hitlergroet zien brengen. “Niet om me met Hitler te identificeren , maar 
om in contact te komen met die krankzinnigheid.”

ANSELM KIEFER



STEVE MCCURRY, ‘Afghan Girl’, in juni 1985 op het voorblad van 
de National Geographic.

Verscheen in juni 1985 op het omslag van de 
National Geographic. De foto stond symbool voor 
de ellende van de Afghaanse Oorlog (1979-1989).



STEVE MCCURRY, Waagnatie Antwerpen



STEVE MCCURRY

Gulmarg, Kashmir, 1999Nuristan, 1992Afghanistan Tibet



PORTRET IN DE 

HEDENDAAGSE KUNST

Onder invloed van de conceptuele kunst bevat het portret naast 
persoonlijke informatie ook context: identiteitsvragen, maatschappelijke 

en politieke vraagstukken.



Conceptueel
CINDY SHERMAN (Am, 1954)

‘Untitled Film Stills’
(1977-1980)

Wij spelen een door onszelf 
of door de maatschappij 
opgelegde rol, onze gezichten 
zijn slechts façades.



Klassieke portretten op florale achtergrond

Antwoord van de Afro-Amerikaanse kunst op de Westerse portretkunst
KEHINDE WILEY

Samuel Johnson, 2009, oil on paper

Portret van Kehinde Wiley
voorpagina Time Magazine, 2018

Dacia Carter, 2012

HEDENDAAGS



After Memling's Portrait of a Man in a Red Hat, 2013, oil on wood panel

MEMLING, 1465-70

KEHINDE WILEY, Portretten van Afro-Amerikaanse mannen in de conventies van traditionele Europese portretkunst 



https://vimeo.com/410737744
Videowerk Smile . De gezichten 
van vier Afro-Amerikaanse 
mannen terwijl ze glimlachen 
totdat ze niet meer kunnen 
lachen. 

FRANS HALS, Willem van 
Heythuijsen, 1625-30

KEHINDE WILLEY, Willem van 
Heythuysen, 2006

https://vimeo.com/410737744


JACQUES-LOUIS DAVID, Napoleon over de Alpen, 1801
KEHINDE WILEY
Napoleon Leading the Army over the Alps, 2005, 
Brooklyn Art Museum,             274.3 x 274.3 cm



Een mijlpaal om zwarte kunstenaars de officiële portretten van een Amerikaanse president en de first lady te schilderen.

KEHINDE WILEY, Barack Obama en AMY SHERALD, Michelle Obama, 2018, National Portrait Galery Washington, 312,7 x 147 cm



AMY SHERALD: gestileerd realisme. "Ik schilder de schilderijen die ik in musea 
wil zien, ik wil iets anders zien dan alleen een zwart lichaam op een doek".

Ze noemen me Redbone, maar ik zou liever 
Strawberry Shortcake zijn, 2009, Grand Dame Queenie, 2012

Miss Everything 2013



De onmacht van het 

(hedendaags) portret

Marlene Dumas
Luc Tuymans
Charif Benhelima
Christian Boltanski
Michael Borremans



Selfportrait at Noon, 2008, 90x100

The Space Age, 1984, (elk) 265x110

MARLENE DUMAS en HET PORTRET

“Een foto ‘neem’ ik, een schilderij ‘maak’ ik.”

“Ik handel in tweedehands beelden en eerstehands ervaringen”



The White Disease, 1985, oil on canvas, 130.5 x 
110.5 cm (Anonieme vrouw met een huidziekte)

MARLENE DUMAS

Het kwaad is banaal (zelfportret) 1984, Van 
Abbe, 125 x 105 cm 

Dumas’ portretten zijn contextloos. In plaats van een echt persoon te vertegenwoordigen, 
vertegenwoordigen ze een emotie of een gemoedstoestand. 

Naomi, 1995, olie op doek, 150 x 110 cm



Martha – Sigmund’s Wife, 1984, 130 x 110 cm
“de echtgenote van …”

Albino, 1986, 130 x 110 cm



Jule – Die Vrou, 1985, 125 x 105 cm

“My people were all shot by a 
camera, framed, before I painted

them. They didn’t know that I’d do 
this to them. They didn’t know by

what names I’d call them.”



Richard Avedon
(1923-2004)

Diane Arbus
(1923-1971)

Grote voorbeelden voor Marlene Dumas



Roberto Lopez Oil Field worker, 1980

Marilyn Monroe, Actress, New York City, 
May 6, 1957

RICHARD AVEDON
“Er bestaat niet zoiets als 

onnauwkeurigheid in een foto. Alle 

foto's zijn nauwkeurig. Geen van 

hen is de waarheid. “ 

Jacob Israel Avedon, Sarasota, Florida,                       
August 25, 1973

"Op het moment dat een emotie of 

feit wordt omgezet in een foto, is het 

geen feit meer maar een mening." 



“Alles op de achtergrond liet hij weg. Dat wou ik ook: alles verwijderen wat me niet interesseert. 

Grote en kale portretten. Hij heeft me beïnvloed. Inzoomen, weglaten, vergroten. Ik wilde ook het 

ongemak en de vervreemding tussen mensen schilderen.”                       Marlene Dumas

RICHARD AVEDON 



Feminist in her Hotel Room 
N.Y.C (Germaine Greer), gelatin
silver print, 51x40,5

Miss Cora Pratt, the 
counterfeit lady , 1961, 
25.3 x 17.5 cm 

Teenage couple on Hudson Street, N.Y.C., 
1963, Metropolitan NY, 39.5 x 38.4 cm  

DIANE ARBUS

“The more specific you are, the more 

general it’ll be.”

“I really believe there are things nobody 

would see if I didn’t photograph them.”

“A photograph is a secret about a secret. The 

more it tells you the less you know.”



Pasfoto Mohammed B., moordenaar Theo Van Gogh

MARLENE DUMAS, The Neighbour, 2005, Stedelijk A’dam, 130 x 110 cm  
Wie bepaalt ‘betekenis’ ?



The Son of, 2011,50 x 40 cm

MARLENE DUMAS

Osama, 2010, Stedelijk A’dam, 50 x 40 cm



Portret uit reeks in Het Hooghuys, 
Etten-Leur, 1991, 60x50 cm

Het Hooghuys, 1991, 60 x 50 cm elk. Psychiatrisch Instituut Etten – Leur
“Maar wie ik ben gaat niemand wat aan.”



“Het ging mij om de 
momenten dat wij elkaar 
begroeten met al onze 
angsten, vrezen en 
ongelukkigheden. Ik heb niet 
de cliënten willen afbeelden 
als zielige wezens. Ik wil 
mensen afbeelden in hun 
complexiteit, een nooit totaal 
op te sommen (te definiëren) 
identiteit.”



De kleptomaan (De 
waanzinnige 
moordenaar), 1821

De ziekelijke afgunst, 1819-21

Monomane du commandement militaire

MARLENE DUMAS – THEODORE GERICAULT

https://www.marlenedumas.nl/marlene-dumas-
and-the-monomaniacs-of-gericault/ (4.56)

Marlene Dumas and the Monomaniacs of 
Géricault

https://www.marlenedumas.nl/marlene-dumas-and-the-monomaniacs-of-gericault/


MARLENE DUMAS, Models, 1994, gewassen inkt, waterverf op papier, 60 x 50 cm elk



Betekenissen “Model”: 
1. uitgangspunt waarnaar een 
kunstenaar werkt
2. ideaalbeeld

Deze modellen zijn als eens 
model geweest voordat 
Dumas ze gebruikte. Bij 
Dumas gaat het niet om de 
afgebeelde personen als 
individu, maar om het beeld 
dat er door de tijd van 
vrouwen gegeven is. 



MARLENE DUMAS, Jesus Serene, 
Inkt, aquarel en grafiet op papier, 
1994



Black Drawings 1991-1992, 111 
drawings, totaal 230 x 292 cm, 

inkt op papier, De Pont
Iemand, niemand en honderdduizend...



Blindfolded, 
2002 



Blindfolded, 2002 



Homoseksuele 
mannen.

Deze portretten worden
getoond op de Biënnale
"Manifesta 10“ in de 
Hermitage Moskou
(28/6 – 31/10/2014)

Alan Turing 
Brits wiskundige 

Pjotr Tsjaikofski
Russisch componist  

Tennessee Williams 
Amerikaans schrijver

James Baldwin
Afro-Amerikaans schrijver

Youri Egorov
Russisch klassiek pianist

Anton Krasovsky
politiek journalist

Pier Paolo Pasolini
Filmregisseur

GREAT MEN



Amy - Blue,  2011, National Portrait Gallery Londen / Amy - Pink  40 x 30 cm 
Kort na het overlijden van Amy Winehouse in juli 2011



Pasolini, 2012, 30x40 Mama RomaPasolini’s Mother
Pasolini’s Jesus



Zelfportret – 2002 – 60 x 70 cm

LUC TUYMANS

“Argwaan meedelen, de mensen laten nadenken over wat ze zien, daarvoor schilder ik eigenlijk.”

Op het eerste gezicht lijken de 
meeste van Tuymans’ portretten 
traditionele portretten maar de 
benadering is emotieloos en niet 
psychologisch. Alle persoonlijkheid 
is weggenomen, waardoor het 
lichaam gaat lijken op een lege 
huls en het gezicht op een masker. 

Een Vlaamse Intellectueel – 89,5 x 65,5 cm



Secrets – 1990, 52 x 37 cm
(Albert Speer)

Himmler, 1997-98, Kunstmuseum 
Wolfsburg, 51,5 x 36 cm

Dubbelzinnigheid, de alledaagse 
en banale aspecten van het 
kwaad.

LUC TUYMANSVolgens Tuymans is een volwaardig psychologisch portret van een individu onmogelijk. 



V – 65,5 x 45,5 cm
VI – 75 x 48 cm

IV - 57 x 38 cm

Der diagnostische Blick toont niet zozeer portretten van patiënten, wel een afbeelding van hun gelaat: de schilderijen 
bieden geen enkele mogelijkheid om tot het wezen van de geportretteerden door te dringen. De medische wetenschap 
kan alleen een diagnose stellen wanneer zij zieken als gemankeerde objecten beschouwt. 



Lumumba, 2000, MoMA, 62 x 46 cm

KOLONIAAL VERLEDEN The Heritage VI, 1996, 53 x 43.5 cm

Joseph Milteer, zeer rijk en lid van de Ku Klux Klan. 
Sommigen geloven dat hij heeft geholpen bij het 
plannen van de moord op Kennedy.

The Rumour, 2002-3, 118 x 67 cm 
(een duivenmelker)



Insert I, 44,3 x 30,1 cm Insert II Insert III Insert IV

Insert, 2016. Tuymans herfotografeerde eigen of andere portretten met zijn IPhone



Uit de reeks “PROPER”,  2005:  
The Secretary of State - 45,7 x 62 cm A Belgian Politician, 2011, David Zwirner, 64.2 x 113.9 cm



Pleegde 
Tuymans plagiaat?

Jean-Marie Dedecker door ‘De 
Standaard’-fotografe Katrijn Van Giel

Tuymans, A Belgian Politician, 2011, David Zwirner, 64.2 x 113.9 cm

In augustus 2014 begon een proces wegens plagiaat door de kunstenaar. De Standaard-fotografe Katrijn Van Giel stelde dat 
Tuymans een foto van haar hand van de LDD-politicus Jean-Marie Dedecker aanwendde voor het schilderij A Belgian politician
van 2011. In januari 2015 werd Tuymans door een Belgische burgerlijke rechtbank schuldig bevonden aan plagiaat. Tuymans
ging tegen de uitspraak in beroep; hij noemde het portret een parodie – een kritiek op het Belgische conservatisme. In 
oktober 2015 bereikten hij en Van Giel onderling een minnelijke schikking, zonder tussenkomst van het gerecht. 



CHARIF BENHELIMA (°1967, Brussel) is een kunstenaar met 
Belgische, Sefardische en Arabische roots. In New York kwam hij 
er achter dat zijn naam ook een Joodse achtergrond had. De 
reeks ‘Semites’ bestaat uit 135 polaroidfoto's van bestaande 
afbeeldingen (reproducties via de polaroidcamera), waarin de flits 
van de polaroidcamera duidelijk zichtbaar is. Daardoor vervagen 
de details van het gezicht, in plaats van het uiterlijk te 
benadrukken en te belichten. Hierdoor wordt een verband gelegd 
met de vage herinneringen die mensen hebben van hun 
kindertijd, van hun ouders. 

Door op een paneel afbeeldingen van Joodse, Arabische, 
Sefardisch (Joodse) portretten en portretten van zichzelf door 
elkaar te hangen, creëert Benhelima zo een persoonlijk 
document; een collage van afbeeldingen van strijdige 
identiteiten. 

CHARIF BENHELIMA 
Semites: A Wall Under Construction, 2005-2011.



CHARIF BENHELIMA 
Semites: A Wall Under Construction, 2005-2011.



CHRISTIAN BOLTANSKI                                                           
Autel de Lycée Chases, 1988                                                     
The Museum of Contemporary Art,       
Los Angeles

“Ik denk dat elk mens 
waarlijk uniek is, en dat 

tegelijk die uniciteit danig 
snel verdwijnt.”  



CHRISTIAN BOLTANSKI

10 photographic portraits of Christian Boltanski 1946-1964 (1972)

De vervagende grenzen tussen de collectieve en de persoonlijke geschiedenis.
Het zelfportret wordt een collectief portret, waarin iedereen zijn / haar eigen verleden in kan zien.



Portrait, 2005, Zwirner, 80 x 60 x 3.2 cm
MICHAEL BORREMANS

17e eeuwse schildertrant Shitbeard, 2013, 50 x 42 cm

‘Ik gebruik de vorm van het 
portret, een genre waarmee men 
mijn werk identificeert. Maar het 
gekke is dat ik nog nooit 
portretten geschilderd heb.’



Horse Hunting, 2005,129,5 x 100 x 3,2 cm, Zwirner

« Misschien is hij wel Goethes jonge Werther, of 
is dit een No Futureportret.  Misschien. »

‘Ik schilder kortsluitingen’MICHAEL BORREMANS

Anna, 2003, 70 x 60 cm,  Zwirner



KATIE HECK, Jetzt mal im Ernst, 2013, 130 x 100 cm 
oil and charcoal on canvas



O Leon, 2014, oil, crayon, collage on canvas , 
160 x 160 

O Tina, 2014, 104 x 104 cm O Romain, 2014, 104,5 x 81,5 cm

KATIE HECK

Hyperrealistische beelden lopen naadloos over in cartooneske 
schetsen of stilistische referenties aan de kunstgeschiedenis. 



Mother and Child (Nancy and Olivia), 1982

ALICE NEEL

Georgie Arce, 1955



Zelfportret als Regenworm No. 2, 1986, Oil, enamel and cellophane tape on paper mounted on fiberboard, 83 x 63 x 4.6 cm

Philosoof, autodidact, roerloos, onbewogen en nietig

THIERRY DE CORDIER



ROBERT DEVRIENDT, Zelfportret als wenend hert, 2002, 10,8x9,8



SAM DILLEMANS
Het zelfportret als basis



Wat doe je met dat neusgat ?

Hoe maak je het 

dat het niet lijkt op een neusgat 

en toch heel duidelijk 

duizend keer een neusgat is ?

SAM DILLEMANS



De activiteit van het tekenen en schilderen zelf staat centraal.

PHILIP AKKERMAN



PHILIP AKKERMAN

https://philipakkerman.com/paintings
Een leven lang zelfportretten sinds 1981

“Ik moet zelfportretten blijven maken mijn 
hele leven lang, in voor- en tegenspoed. Ik 
geef mijn leven weer. In grote lijnen maken 
wij allemaal hetzelfde mee. Ik schilder één 
van de velen. Ik schilder dus iedereen."

"Voor mijn thematiek (de onbegrijpelijkheid 
van het bestaan) heb ik niet gekozen, daar 
ben ik mee geboren. Voor de onderwerpkeuze 
waarmee ik die thematiek weergeef (steeds 
maar zelfportretten) heb ik wel gekozen."

Self-Portrait no. 1, 1981

Self-portrait no.100, 2020


