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1. inleiding

De scriptie is een verslag van een onderzoek naar
de veranderingen binnen het genre zelfportret in de
schilderkunst en naar de rol van gelaatsuitdrukkingen in het
bijzonder. De rode draad die door de scriptie loopt is de
ontwikkeling van de uiterlijke zichtbare wereld waarin de
kunstenaar herkenbaar in beeld is, naar de verbeelding van
het innerlijke; de visie en ervaringen van de kunstenaar.
Daarnaast heb ik twee hoofdstukken geschreven, die het
onderzoek naar een specifiek aspect belichten, namelijk die
van de gelaatsuitdrukkingen en zelfportretten van vrouwen.
Beide aspecten zijn centrale thema’s in mijn eigen werk.
De hoofdstukken heb ik intermezzo’s genoemd en tussen
de andere hoofdstukken geplaatst omdat ze dan blijven
aansluiten in de chronologische opbouw van de scriptie.
In deze scriptie is het onderzoek naar gelaatsuitdrukkingen
ingegeven door een bijzondere interesse voor het gebruik
van extreme uitdrukkingen in het gelaat. Het heeft me
verbaasd dat de meest voorkomende uitdrukking een
‘starende blik’ is, die een kalme reserve laat zien. Deze
neutrale uitdrukking laat veel ruimte aan de toeschouwer
om in te vullen wie de geportretteerde is. Een expressieve
uitdrukking kan meer prijs geven van de visie of ervaring
van een kunstenaar. Uitdrukkingen kunnen mijns inziens
een brug zijn van het uiterlijke van een gezicht naar het
innerlijke van de geportretteerde. In de geschiedenis is het
vooral een studie geweest naar tronies en karakterkoppen,
waarbij de anatomie van de spieren in het gelaat een
belangrijk uitgangspunt vormden.
De positie van de vrouw als kunstenaar veranderd vanaf het
impressionisme drastisch, omdat de ateliers en werkplaatsen
beschikbaar komen voor hen artistieke ontwikkeling.
Vrouwen worden zich bewust dat zij hun eigen ervaringen
en visie op de wereld in hun schilderijen kunnen verbeelden,
zonder dat ze het moeten verdedigen vanwege hun vrouw
zijn. De vrouw is niet alleen de vrouw, maar kan ook
andere kanten van zichzelf belichten. De rolwisseling doet
haar intrede in het genre zelfportret. We zien dat vrouwen
zichzelf ook mannelijke eigenschappen toedichten. Ook het
heilige huisje van ‘het vrouwelijk naakt’ wordt doorbroken;
het is niet meer alleen het domein van de mannelijke blik.
Vrouwelijke kunstenaars laten naar hun naakte lichaam
kijken zoals ze het zelf willen laten zien. Ze zijn niet meer
het object van de verlangens van de man, maar van hun
eigen verlangen.
Ik illustreer het historisch onderzoek aan de hand van
de geschiedenis van zelfportretten van kunstenaars vanaf
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1500. Bij deze keuze van de portretten heb ik vooral
gelet op aspecten die in mijn eigen werk ook van belang
zijn, zoals gelaatsuitdrukkingen, de positie van het hoofd,
de kijkrichting, de achtergrond, de relatie met andere
kunstenaars, het autobiografische karakter, de verbeelding van
de visie en ervaringen van de kunstenaar, het aannemen van
verschillende rollen, verwijzingen naar oude mythologieën
en het gebruik van een alter ego in het schilderij.
De kunstenaar communiceert ook met de toeschouwer.
Vaak is een zelfportret van dezelfde grootte als een hoofd
en hangt het op ooghoogte aan de muur. Dat maakt dat
de toeschouwer de geportretteerde als het ware aankijkt
en in de intimiteitzone van de kunstenaar komt. Dat kan
een klik geven, waardoor het beeld onuitwisbaar wordt in
het hart en de geest van de kijker. Het zelfportret biedt de
kunstenaar de mogelijkheid om verschillende rollen aan
te nemen en op die manier ook verschillende kanten van
zichzelf te laten zien. Bijvoorbeeld als ambachtsman of als
lid van de intellectuele elite.
Om de zelfportretten goed te kunnen begrijpen is het van
belang de schilderijen in de context van de tijd te plaatsen.
Ik maak dan ook een vogelvlucht door die tijd en benoem
een aantal stromingen, waarin veel zelfportretten gemaakt
zijn. In de vroege periode van de 15e eeuw zijn vooral
zoals religieuze opvattingen, perspectief en een natuurlijke,
landschappelijke omgeving belangrijk. De centrale positie
van het portret in het beeld zal nog lang blijven, maar de
landschappelijke achtergronden zie je steeds minder. De
aandacht komt te liggen op het gelijkende uiterlijk van
de kunstenaar en zijn directe omgeving. De 18e eeuw is
de bloeiperiode voor het portret en daarin wordt de mens
geïdealiseerd afgebeeld en was gratie een kernbegrip. Ook
in de zelfportretten is dat zichtbaar.
Met het impressionisme kwam een einde aan de periode
van het realisme in de schilderkunst en laten zelfportretten
meer de verbeelding van het innerlijk van de kunstenaar
zien. Onder invloed van de ideeën van Sigmund Freud
komt er meer aandacht voor het onbewuste, het intuïtieve
in de mens. Dit maakt de weg vrij voor het surrealisme en
abstract expressionisme. Het surrealisme geeft kunstenaars
de vrijheid om een werkelijkheid te onthullen, die niets
te maken heeft met logica. Het versterkt de trend om de
innerlijke werkelijkheid te vertolken. Het hoofd is dan niet
meer in de eerste plaats een herkenbare afbeelding van het
gezicht van de kunstenaar, maar een soms abstracte weergave
van een idee van de kunstenaar.
2
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In hoofdstukVII beschrijf ik het onderzoek van zelfportretten
na de 2e wereld oorlog. Het oprekken van de grenzen van
het zelfportret lijkt parallel te lopen aan het zelfonderzoek
van kunstenaars. Kunstenaars lijken op zoek naar hoe ze
zichzelf willen laten zien in het zelfportret. Het lijkt alsof ze
daarbij in eerste instantie uitgaan van het zichtbare uiterlijk
wat ze vast leggen met bijvoorbeeld foto’s. Daarna vormen
zij het beeld van zichzelf om door een technisch procédé tot
een nieuwe verschijning. Hierin zie ik de verbeelding van
het proces van de uiterlijke kenmerken die teniet worden
gedaan naar de verbeelding van een innerlijke visie of
ervaring.
Zelfportretten is een genre wat dicht bij de persoonlijkheid
van de kunstenaar staat. Dat kan zijn door herkenbare
gelaatsuitdrukkingen, maar ook een verbeelding van het
innerlijke. Hierbij kan je denken aan emoties en gevoelens,
maar ook aan fantasievolle gedachten. Het zelfportret kan
een verwijzing zijn naar de psychische gesteldheid van de
kunstenaar. Ervaringen in het leven van een kunstenaar
kunnen van grote invloed zijn op de ontwikkeling van de
kunstenaar. Dit wordt soms ook zichtbaar gemaakt door het
proces van werken, waarin kunstenaars beeldmateriaal van
zichzelf vernietigen, waardoor een transformatie ontstaat
naar een nieuwe verschijningsvorm. Bijvoorbeeld bij de
overschilderingen van Arnulf Rainer. Hierin is het proces
besloten welke een kunstenaar veelal doormaakt van los
laten van de oude opvattingen zodat er ruimte komt voor
nieuwe inzichten.
In het hoofdstuk VIII beschrijf ik het werk van kunstenaars
die mij meer dan anderen bij de keuzes in mijn eigen werk
geïnspireerd hebben.
Het laatste hoofdstuk gaat over mijn eigen werk. Daarin
beschrijf ik aan de hand van schilderijen, foto’s en tekeningen
mijn persoonlijk onderzoek in het genre zelfportretten.
In die ontwikkeling kom ik een aantal aspecten tegen:
het zoeken naar de grens van humor en zotheid in
gelaatsuitdrukkingen, het maken van autobiografische
portretten, intuïtief en abstracte tekeningen en mijn
ontwikkeling naar een specifiek beeld. In mijn zelfportretten
transformeer ik stemmingen naar een nieuwe werkelijkheid.
Soms zijn dat extreme uitdrukkingen op een gezicht die ik
relativeer door ze in een komische situatie te plaatsen. Soms
zijn dat formaties die ontstaan in trance, op een intuïtieve
manier, waarin alleen de aandacht voor mijn omgeving in
het hier en nu centraal staat.

2. De zichtbare, uiterlijke
wereld van het zelfportret

In de hele vijftiende eeuw was de figuratieve schilderkunst
en ook het portret in hoofdzaak religieus. Kenmerken
van de Italiaanse kunst in die tijd waren: het gebruik van
perspectief, een naturalistische landschapsachtergrond,
klassieke architectonische en decoratieve motieven. De
menselijke figuren worden vaak geïdealiseerd. De teksten in
dit hoofdstuk komen voornamelijk uit Portretschilderkunst
van Norbert Schneider.
In de Mona Lisa (1) is de tijdgeest van de Renaissance goed
af te lezen. Om die reden en om haar raadselachtige lach wil
ik dit portret toch noemen, ondanks dat het geen zelfportret
is. Hoewel de Mona Lisa niet bekend staat als een zelfportret
van van Leonardo da Vinci (1452 – 1519) zijn er wel
aanwijzingen dat het misschien wel het geval is. In de Da
Vinci Code wordt beweerd dat Leonardo da Vinci eigenlijk
zichzelf schilderde in een vrouwelijke gedaante. Zo hebben
Dr. Digby Quested en Lillian Schwartz aanwijzingen
gevonden dat de gelaatstrekken van de Mona Lisa verdacht
veel gelijkenis vertoont met die van Leonardo Da Vinci (2).
Wanneer je de gelaatstrekken van Leonardo da Vinci via
moderne computertechnieken over de Mona Lisa heenlegt,
zie je dat de twee verdacht veel gelijke kenmerken vertonen.
De mysterieuze glimlach van Mona Lisa lijkt daarmee te
bevestigen dat je niet ziet, wat je denkt te zien.
De Mona Lisa werd bekend om haar mysterieuze
glimlach, een bijzondere gelaatsuitdrukking waardoor de
toeschouwer niet goed weet wat deze glimlach wil zeggen.
Dit komt, omdat er bewust een onnauwkeurigheid rond de
ogen en mondhoeken is geschilderd. Het landschap kan een
illustratie zijn van het werk waar Leonardo da Vinci mee
bezig was. Als architect had hij oog voor bouwwerken, wat
de brug in het beeld kan verklaren. En hij was druk met
het in kaart brengen van de geologie van het landschap. De
gangbare opvatting in de Renaissance voor het landschap
was dat deze een equivalent is van de gevoelens van de
vrouw. Het smalle pad wat zich door de rotsen slingert zou
staan voor de deugd. En volgens Leonardo kon je het haar
zien als water. Het lichaam staat schuin in het vlak, wat het
perspectief en de dieptewerking vergroot. Het hoofd is iets
gedraaid ten opzichte van het lichaam, zodat het bijna en
face is voor de toeschouwer; hiermee wilde Leonardo da
Vinci de ‘beweging van de geest’ uitdrukken.
Het zelfportret van Albrecht Dürer uit 1500 (3) laat een aantal
elementen zien die het portret idealiseren en persoonlijker
maken. De modieuze stijl van de kleding met de bontkraag
op de jas benadrukt de krachtige en ijdele uitstraling. Met
3
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zijn lange haren lijkt hij zich af te zetten tegen de norm
van die tijd; volgens Erasmus was lang haar in die tijd geen
goede presentatie. De symmetrie en frontale afbeelding
werd in die tijd gebruikt bij afbeeldingen van koningen en
Christus. Door Christus te imiteren illustreerde het Dürer’s
overtuiging dat zijn scheppende kracht een deel was van
Gods scheppende kracht.
Dit zelfportret (4) is een klein portret, waarop veel
verwijzingen zijn naar de tijdgeest, waarin de Nederlandse
schilder Van Laer zich omringd met occulte parafernalia
en spot met de voor die tijd gerespecteerde vorm van het
stilleven. Hij neemt op een bijzondere manier de rol aan van
een praktiserende magiër. In de bijna zwarte achtergrond
ontdekken we het gezicht van de kunstenaar, zijn mond
open in een schreeuw, en ogen vol angst weg lijken weg te
draaien van twee zwarte klauwen in het rechterkader van
het beeld, met lange puntige nagels. Daardoor lijkt het alsof
hij de dood in de ogen kijkt en het hem niet gelukt is die
te bezweren.
Niet alleen voorwerpen kunnen een visie van de schilder
verbeelden, maar ook andere figuren rond het zelfportret
kunnen iets van de andere kant van de kunstenaar laten zien,
zoals in het zelfportret van Judith Leyster, waar de violist als
alter ego gezien kan worden (5).

1. Leonardo da Vinci, de Mona Lisa rond 1504

In dit portret laat Judith Leyster zien hoe zij zelf een
portret schildert van een viool spelende man, die als haar
alter ego lijkt te functioneren. Hun houdingen lijken aan
elkaar gespiegeld. De strijkstok en de penseel vormen een
dynamisch lijnenspel. De uitdrukking van de violist is een
uitbundige, schijnbaar onbelemmerde lach. Zij lacht ook,
maar niet zo uitbundig. Misschien zou ze dat wel willen,
maar belet har beroepshouding zich zo te laten gaan. Ze
heeft zichzelf wel in een ongedwongen houding afgebeeld,
maar haar houding is gericht naar de toeschouwer, aan wie
ze laat zien welke schildertechnische kwaliteiten ze heeft:
kijk maar naar het prachtige fijne kantwerk.
Autobiografisch

2. Computerbewerking van Lillian Schwartz
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Rembrandt heeft verschillende zelfportretten gemaakt.
Deels als studie voor koppen en uitdrukkingen (hier kom
ik in het hoofdstuk uitdrukkingen nog op terug) maar
ook als zelfstandige werken, met een verwijzing naar een
mythologie.
Rembrandt heeft zich in dit zelfportret (6) afgebeeld naast de
Griekse schilder Zeuxis. Het verhaal gaat dat Zeuxis tijdens
het schilderen van een grappige, gerimpelde vrouw zo hard

moest lachen, dat hij erin bleef. In het linker deel van het
schilderij is Zeuxis vaag in de rand te zien. De enigszins
verbaasde uitdrukking van Rembrandt lijkt te willen zeggen
dat de toeschouwer toch niet moet denken dat hem dat zal
overkomen. Maar hij meet zich ook met deze kunstenaar, die
zeer gewaardeerd werd vanwege het naturalistische karakter
van zijn werk en de schaduwwerking. Bij Rembrandt is de
werking van het licht een belangrijk kenmerk. Op deze
manier communiceren kunstenaars met hun voorgangers;
iets wat uiteraard niet alleen bij zelfportretten voorkomt,
maar ook in de algemene schilderkunst.
Rembrandt (1606 – 1669) heeft 90 zelfportretten nagelaten;
een aanzienlijk aantal voor die tijd. In die tijd is er een
opkomst van autobiografische geschriften als dagboeken
en memoires en zijn werk kan dan ook als autobiografisch
werk gezien worden. Dit aspect van het zelfportret wordt in
de 20ste eeuw o.a. door Frida Kahlo en Phillip Akkerman
verder uitgewerkt.

3. Albrecht Dürer (1471-1528), Zelfportret in bontmantel, 1500

4. Pieter Jacobsz van Lear (1582-1642) Zelfportret uit 1638
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5. Judith Leyster (1609-1660) zelfportret met lach uit 1630

6. Rembrandt (1606-1669) Zelfportret als Zeuxis rond 1669
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3. Intermezzo Gelaatsuitdrukkingen

Ik ben geïnteresseerd in de herkenbare gelaatstrekken van
de kunstenaar in het zelfportret en in het bijzonder de
expressieve uitdrukkingen die in de gelaatstrekken worden
gelegd. In mijn keuze voor de portretten heb ik daarom
gekozen voor zelfportretten waarop zoveel mogelijk een
specifieke uitdrukking te zien is.
De meest voorkomende uitdrukking is die van een starende
blik, die een kalme reserve laat zien. Deze uitdrukking laat
veel ruimte aan de toeschouwer om in te vullen wie de
geportretteerde is. Een expressieve uitdrukking kan meer
prijs geven van de persoonlijkheid van een kunstenaar.
Als er al uitdrukkingen gebruikt worden in zelfportretten
dan zijn de lach en de glimlach de meest voorkomende
uitdrukkingen. Een expressieve uitdrukking kan meer prijs
geven van de visie of ervaring van een kunstenaar. Ze kunnen
een brug zijn van het uiterlijke van een gezicht naar een
innerlijke ervaring van de geportretteerde. De getekende
of geschilderde uitdrukking kan een werkelijke gevoelde
emotie zijn, maar ook studie van de vele uitdrukkingen die
mogelijk zijn in dat specifieke gezicht.
Rembrandt (1606 – 1669) heeft zijn leven lang een studie
gemaakt van zijn eigen gezicht. Dit kan gezien worden
als een vorm van autobiografisch werk. Maar ook als een
illustratie van zijn geloof in het unieke van elk individu,
ondanks (of dankzij) de tegenslagen waarmee hij te maken
heeft gehad. Vaak gebruikte hij zijn gelaat als studiemateriaal
voor het experimenteren met gelaats uitdrukkingen. Het
gezicht dat wordt gezien als centrum van de persoonlijkheid
krijgt een extra dimensie door de toevoeging van het
menselijke gevoel. Schrik, bezorgdheid, vriendelijkheid en
angst zijn gevoelens die we tegen komen in zijn werk (7,
8). Hij portretteerde zichzelf als iemand die wanhopig, met
rechtopstaande haren voor zich uit kijkt of als iemand die
lachend zijn tanden laat zien.
Rembrand probeerde niet zijn werkelijke gevoelens
uit te drukken in gelaatstrekken. Hij wilde zijn eigen
mimische capaciteiten zo goed mogelijk documenteren.
De genoemde voorbeelden van zelfportretten ontstonden
vooral in zijn vroege periode, later richtte hij zich meer op
de conventionele houdingen en gebaren.
Een derde vorm van zelfexpressie die Rembrandt
onderzocht, is het gebruik van ornamentele middelen zoals
attributen en kostuums. Daarmee kon hij van de ene rol in
de andere duiken en plaatste hij zichzelf in andere sociale
posities. Soms verscheen hij als bedelaar en een andere
keer als een voornaam heerschap met gesteven kraag. Je
7
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zou dit psychologisch kunnen verklaren door het te zien
als voorbeeld van een groot ego, of van een gefrustreerde
carrièremaker of als vorm van compensatie voor de vele
crisissen in zijn leven. Mijns inziens benadrukt hij hier
zijn eigen veelzijdigheid en zijn aanpassingsvermogen aan
verschillende omstandigheden.
Veelal wordt Rembrandt beschouwd als de grondlegger van
een nieuw gevarieerd portrettype, maar in tal van opzichten
is hij eerder degene die een al eerder ingezette traditie
van originaliteit in pose en enscenering bekroonde, mede
doordat hij beschikte over een ongeëvenaarde techniek om
zijn portretten een vanzelfsprekend karakter te geven.

7. Rembrandt, zelfportret uit 1639

8. Rembrandt, zelfportret uit 1630
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Vooral in de zeventiende eeuw was er veel aandacht voor
de gelaatsuitdrukkingen. Dit was vooral ingegeven door
de ontdekking van de anatomie. De schilder Charles Le
Brun (1619-1690) probeerde de gelaatsuitdrukkingen in
verband te brengen met de emoties en gemoedstemmingen
van de mens. Hij leunde hierbij op de theorieën van
Descartes (1596 – 1650), die veronderstelde dat emoties/
passies (affecties van de ziel) door de pijnappelklier of
hersens worden geregistreerd en omgezet in een impuls
naar de spieren. Le Brun dacht dat gezichtsuitdrukkingen
uit formele elementen bestonden. Le Brun heeft ook een
relatie gelegd in tekeningen tussen het gelaat van de mens
en de dieren (9).
De studie van de spierbundels in het gezicht is voor de
karakter koppen van Frans Xavier Messchersmidt (1736
– 1783) leidend geweest. Messerschmidt vertrok voor de
spiegel zijn gezicht in allerlei extreme grimassen en legde
deze vast in beeldhouwwerken. De uitdrukkingen of de
beelden waren objectieve waarnemingen van zijn eigen
gezichtsuitdrukkingen, die hij zo precies mogelijk in beeld
trachtte te brengen. Er was geen sprake van het rechtstreeks
verbeelden van emotie, maar van theater en imitatie: geen
verbeelding van zijn innerlijk maar puur weergeven van
zijn uiterlijk. De beelden kregen op deze manier hun eigen
emotie. Zijn werk wordt wel eens als wetenschappelijk
beschouwd doordat hij losse koppen maakte, zonder
lichaam of verhalende context. Het waren haast maskers. De
grondvorm is voor bijna de hele serie hetzelfde: een kale
man van middelbare leeftijd. De gelaatsuitdrukkingen zijn
allen overdreven vormgegeven en worden niet verstoord
door afleidende persoonlijke details. Ze geven alleen de
belangrijkste spiergroepen weer en leggen de nadruk
op de gelaatsexpressie. Als laatste zijn de koppen glad
vormgegeven met nauwelijks waarneembare structuur. De

9. Charles le Brun (1619-1690), Relatie tussen menselijk figuur en
arend, ram (rond 1630)

haast pure expressies waar ieder deel van de kop aan mee
werkt is uniek (10, 11).
Deze ‘zelfbeelden’ zijn niet alleen een studie van de
anatomie. Ze zijn gemaakt in een periode dat Frans Xavier
Messchersmidt zonder werk kwam te zitten. Hij was leraar
in het kunstonderwijs en raakte in opspraak door zijn
voorkeur voor mannen. Ook de opdrachten bleven uit.
Hij ging voor zichzelf werken en had een eigen werkplaats
met leerlingen. Hij raakte in, wat je nu vermoedelijk een
depressie zou noemen. Messchersmidt werkte veel met lood
en het is onduidelijk of dat invloed daarop gehad heeft.
Maar in die periode maakte hij zijn meesterwerken. De
uitdrukkingen in zijn koppen liggen op de grens van humor
en zotheid.
Fysionomie is gelaatskunde waarbij het gelaat van iemand
beschouwd wordt als spiegel van zijn aard (karakter). Het
is een typisch achttiende-eeuwse antropologie, waarin de
mens als natuurhistorisch wezen gezien wordt. Daarin werd
o.a. gezocht naar het verband tussen de lichamelijke en de
zedelijke ontwikkeling van de mens. De fysionomie zou een
9

TRANSFORMATIE HOOFDSTUK 3

kanten met harde kromme en gebroken lijnen.’
Hij werd van wetenschappelijke zijde onmiddellijk fel
aangevallen, maar dit verhinderde niet dat hij in Europa een
rage wist te ontketenen die doorliep in de negentiende eeuw.
Iedereen gaat bij de eerste kennismaking op en iedereen
gebruikt termen als ‘eerlijk’ gezicht. Dus waarom zouden
we dit veelal onbewuste gevoel dan niet beter ontwikkelen,
was zijn redenering. Bij de uitwerking en classificatie
van individuele gezichten gaat deze op zichzelf redelijke
gedachte gepaard met minder objectieve voorbeelden.
De natuurwetenschapper Georges de Buffon (1707 – 1788)
wijst op het onderscheid tussen de ene en andere opvatting
over fysionomie. Hij heeft geen goed woord over voor degene
die een mooie of lelijk gevormde voorhoofden, neuzen,
monden en ogen bepaalde zedelijke kenmerken willen
aflezen. Dat is volgens hem niets meer dan waarzeggerij en
vooroordeel. Hij oriënteert zich op de spierbewegingen in
het gezicht en de relatie met zenuwgroepen in het lichaam.
We maken nu even een sprong in de tijd, omdat het werk
van Arnulf Rainer (1929) een directe relatie heeft tot dit

10. Messerschmidt, De perfecte schurkachtigheid

thema. Hij heeft zich namelijk laten inspireren door de
karakter koppen van Messchersmidt. Foto’s van zijn beelden
inspireerde hem tot het maken van tekeningen in de foto’s.
Het zijn vooral de gelaatsuitdrukking en het accentueren
van die uitdrukkingen die hij benadrukt in zijn actie
gerichte manier van werken (14).
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TRANSFORMATIE HOOFDSTUK 3

11. Messerschmidt, Komiek, zot 1770

“De overtekeningen van reproducties van Frans Xaver Messerschmidt
ontstonden vanuit een verlangen naar dialoog. In de koppen van
Messerschmidt vond ik de theatrale waanzinmengsels waarmee
ik mij kon meten. Een mimische inleving om de gelaatstrekken te
accentueren lukt mij lang niet altijd. Het gebeurt vaak dat ik het
voor mij liggende document gewoon als een grijs gesteende, als een
rotsstructuur zonder fysionomie ervaar. Het gevolg daarvan is dan, dat
ik erover heen krabbel er er een chaos van maak. Die toestand van een
louter abstracte structuur belevenis doet zich steeds voor wanneer ik
onder of boven een bepaalde graad van zenuwspanning terecht kom
en zodoende geen persoonlijke gezichtsrespons op het beeld ervaar.
Tot mijn latere verrassing blijkt dan vaak dat een, mij helemaal niet
bewust gedeelte van het lijnen spel, toch op het speciaal fysionomische
had ingehaakt, dat ik aan gelaatsvorming had gedaan. Die verrassende
synthesen verwonderen mij na enkele weken nog meer. Voordien
herkende ik ze meestal niet. Die resultaten hebben dat voor mij een
grote herkenningswaarde. Als ik ze eenmaal begrepen had, dacht ik dat
ik ze mij eigen kon maken.”

14. Gestolen clown naar satiricus van Messer

Het bewerken van de gelaatsuitdrukking is voor Arnulf
Rainer een actief en intuïtief zoekproces van chaos naar de
juiste accentuering van de gelaatstrekken. Op die manier
hoopt hij zich de uitdrukkingen eigen te maken.
Het is opvallend hoe weinig er verder in de hedendaagse
schilderkunst van de zelfportretten met de uitdrukking in
het gezicht is gedaan. De lach, de angst en schreeuw zijn de
meest voorkomende zichtbare gelaatsuitdrukkingen naast
de kalme, starre blik. Ik vind dat zelf wel bijzonder omdat
er juist de laatste jaren veel aandacht is in onderzoeken
en de literatuur voor emoties. In de het boek emotionele
intelligentie wordt duidelijk dat het kunnen beheersen
van je emoties bij kan dragen tot een groter geluksgevoel.
Ondanks dat het schilderen van gelaatsuitdrukkingen door
veel kunstenaars niet als een uiting van een werkelijke
gevoelde emotie wordt gezien, kan de toeschouwer er wel
een emotie in zien en daarmee de kunstenaar op bepaalde
eigenschappen toe dichten.
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4. Van de uiterlijke, zichtbare
wereld naar een impressie

In de 18e eeuw is de portretkunst tot bloei gekomen. De
portretten laten zich maar in beperkte mate spiegelen aan
de historische werkelijkheid. In deze eeuw beeldde de
kunst meer dan ooit uit hoe de mensen die werkelijkheid
graag wilden zien en hoe ze de werkelijkheid zouden
inrichten als ze de kans ertoe kregen. Daarom moesten de
portretten in de achttiende eeuw niet alleen lijken, maar
ook vooral behagen. Gratie was een kernbegrip, die een
eigen choreografie met zich meebracht. Geen treurige en
heftige emoties. Schilderen in een rustige sfeer met een
uitdrukking van kalmte op de gezichten. Met in acht nemen
van de identiteit van de geportretteerde. Verfraaiing is in
bepaalde gevallen toegestaan; een bedeesde vrouw kan iets
engelachtigs krijgen, maar nooit overdreven. Verbeteringen
dienen om aan het karakter gratie en grandeur toe te voegen.
Dit kwam in de gelaatsuitdrukking en in de houding tot
uiting. Het was ook gewoon voor een kunstenaar om een
zelfportret te maken wat in het atelier kon blijven staan,
zodat mogelijke opdrachtgevers konden zien over welke
kwaliteiten de kunstenaar beschikte.
			
Angelika Kauffman (1741-1807)

Angelika Kauffman had veel talent zowel op muzikaal
gebied, als in de schilderkunst. Door haar omgeving werd
ze aangespoord om vooral een keuze te maken voor een
kunstvorm. De technische beheersing van de verf is groot.
In het zelfportret (16) lijkt haar glimlach veel op die van de
Mona Lisa. Maar het mysterieuze aspect zit bij haar veel
meer in de ogen, waarvan het ene oog een andere richting
uit kijkt dan het andere. Misschien is dat ook een metafoor
voor haar twee verschillende talenten.
In het andere schilderij (15) is de dramatische presentatie van
haar moeilijke keuze tussen muziek en schilderen tekenend
voor haar gave om een mythe tot leven te wekken. Ze had
een priester hulp gevraagd bij deze keuze. Hij vertelde dat
de schilderkunst haar minder in conflict zou brengen met
haar religieuze plichten. Maar ook dat de schilderkunst een
moeilijker heuvel was om te beklimmen, maar uiteindelijk
veel voldoening zou geven. Daarom wijst de muze van de
schilderkunst naar de top van de heuvel. Angelika Kaufman
sluit met dit schilderij aan bij de klassieke traditie van het
motief uit het verhaal van Hercules keuze tussen deugd
en ondeugd. Het charmante werk mag de toeschouwer
niet blind maken voor de intelligentie die achter het werk
schuil gaat. De dynamische lijn in de compositie, van het
muziekblad links onder tot de arm die wijst naar rechts
boven, spreekt van een hoopvolle toekomst en vrouwelijke
daadkracht en ambitie.
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15. Angelika Kauffman,

Zelfportret aarzelend tussen muziek en schildekunst

16. Angelika Kauffman, zelfportret
14
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Bij het impressionisme was de uiterlijke zichtbare wereld
nog wel aanwezig, maar het werd op een bijzondere manier
weergegeven: de kunstenaar gaf zijn eigen impressie van
wat hij zag. Die toevoeging werd onder andere gerealiseerd
door de manier van schilderen. Dit was een schok voor het
publiek, omdat zij gewend was aan het gladde oppervlak
van de olieverf en de nieuwe wilde verfstreken moeilijk
kon lezen. De vele kleurvlakken, open plekken waar het
doek doorheen te zien is wekten de indruk alsof het
schetsen of studies waren. Ze werden ook door de Salon
geweigerd, wat in die tijd de plek was om te exposeren. De
kunstenaars waren daar zo boos over dat ze buiten de Salon
om tentoonstellingen gingen houden. De ruimten waarin
dat gebeurde zag er niet zo goed uit als bij de Salon. Het
publiek was verontwaardigd en in de aanvallen op hun werk
werd hen verweten dat ze ‘opstandigen’ van geest zouden
zijn. Zij herkenden zich daar niet in, want de schilderijen
straalden een zonnige en gezellige sfeer uit, als een eeuwig
durend zomerfestijn. De periode kan beschouwd worden als
de laatste fase van het realisme.
Ook bij de vrouwen deed het impressionisme de intrede.
De schaarse zelfportretten zijn vreemd en ingetogen.
Berthe Morisot (1841 – 1895) was de eerste vrouw die
zich aansloot (17). Zij had op een voor die tijd traditionele
manier les gehad, waarbij ze naar steeds betere leraren over
ging naarmate haar talent zich ontwikkelde. Het zelfportret
waarop zij met haar dochter staat (18) toont alles wat voor
haar emotioneel en artistiek belangrijk was. De familie was
belangrijk in haar leven. Zo werd ze zelf ook gesteund door
haar moeder, die ontmoetingen organiseerde voor haar met
bekende kunstenaars. Vrouwen laten in de zelfportretten
zien dat de familie voor hen belangrijk is.
‘Kunst is abstractie’ schreef Gaugain in 1888 . Haal haar uit
de natuur, droom erover, denk erover na hoe de artistieke
schepping daaruit kan ontstaan. Paul Gaugain (1848 -1903)
probeerde iets aan een tafereel toe te voegen, wat het
werkelijke beeld ontsteeg. Het gaf een zichtbare wereld,
maar ook een onzichtbare wereld weer. Dit symbolische en
expressieve streven werd gedeeld door Vincent van Gogh
(1853-1890), maar op een heel andere manier verbeeld.
			
De postimpressionistische zelfportretten van Vincent van
Gogh laten zijn karakteristieke schilderstijl zien; om emoties
uit te drukken gebruik hij een krachtige penseelvoering
en kronkelende lijnen. De vele vlakjes en lijnen geven de
toeschouwer de ervaring van een enorme zindering in het
schilderij, die maakt dat de energie ervan af straalt.
15
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17. Berthe Morisot, zelfportret uit 1885

18. Berthe Morisot, zelfportret met dochter Julie, uit 1885, krijt op papier

Op deze manier kon Vincent van Gogh het goddelijke in
de wereld visualiseren. Hij probeerde zich steeds verder
te ontwikkelen. Uit zijn brieven lezen we dat zijn leven
bestond uit het kwellend zoeken naar de eigen identiteit
als kunstenaar. De vele zelfportretten zijn daar exemplarisch
voor (20).
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19. Van Gogh, Schedel met brandende sigaret, Antwerpen 1885-1886

20. Van Gogh, Zelfportret met verbonden oor, Arles, januari 1889

Het Doodshoofd met sigaret kan gezien worden als
zijn eerste zelfportret (19). Hij schilderde dit toen hij in
Antwerpen op de Academie kwam. Daar schilderde hij naar
gipsen beelden en skeletten. Uit onvrede over de doodse
onderwerpen wilde hij het skelet levendig laten lijken en
schilderde een sigaret in de mond. Het is niet alleen grappig
bedoeld.Vincent van Gogh was ook met zijn uiterlijk bezig.
Dit zelfportret kan ook een commentaar zijn op zijn eigen
verwaarloosde en onaantrekkelijke uiterlijk, mede door zijn
ingevallen ogen en wangen was zijn skelet altijd goed te
zien. Bij de boeren kon hij zich daarmee vereenzelvigen,
maar in de stadse omgeving vormde het een belemmering.
Dat hij niet ongevoelig was daarvoor blijkt uit het feit dat
hij in die periode zijn gebit liet opknappen.
Zijn op een na laatste zelfportret is het portret wat hij aan
zijn moeder stuurt; het is het meest verwrongen portret.
(21) Het is het gezicht zoals op de portretten van de
Nederlandse boeren uit de aardappeleters, maar dan zonder
de boerse naïviteit. Het schilderij kent geen felle kleuren
of lichtwerking. Van Gogh ziet er dodelijk vermoeid en

uitgemergeld uit; zijn rechteroor is zichtbaar verminkt. Zijn
blik lijkt op een verwijt, of is het spijt dat zijn harde werken
niet het loon heeft gebracht wat hij hoopte te verdienen?
Naar mijn idee valt hij hier als persoon bijna samen met
zijn eigen kunstwerk. Mede doordat hij veel geschreven
heeft over zijn werk kunnen we zijn werk heel dicht
tegen hem aan leggen. Het werk heeft daardoor een sterk
autobiografisch karakter.
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21. Van Gogh, Zelfportret Saint Remy, september 1889
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5. Het onbewuste verbeelden

De invloed van de ideeën van Sigmund Freud werden
verspreid en waren van grote invloed op het zelfportret. Hij
benadrukte dat je identiteit niet alleen bestaat uit wat je
bewust kunt waarnemen, maar dat er ook een onbewust
deel is. In dromen kon je het onbewuste herkennen. De
mens kan zich steeds specifieker gaan beschouwen en
ontdekt onbekende ruimte in gedrag en gedachten.
De rol van seksualiteit werd expliciet benoemd en dit had
een omwenteling tot gevolg van normen en waarden in
20ste eeuw. De instinctieve kant (emoties en overtuigingen)
en de onderbewuste driften werden gezien als sleutel voor
het menselijk gedrag welke van groter belang zijn dan het
rationele denken. In het expressionisme en surrealisme
komt ruimte voor de gevoelens en ervaringen van de
kunstenaar. En er komt ruimte voor het intuïtieve werken,
wat doorgaans vanuit het onbewuste gebeurt.
Vanaf dat moment werden Afrikaanse sculpturen en
Afrikaanse schilderkunst niet meer als volkskunst, maar
als kunst gezien. De maskers uit Afrikaanse landen werden
inspiratie bronnen voor portretten. Ze vertegenwoordigen
het instinctieve.
Pablo Picasso (1881 - 1973) heeft in veel verschillende stijlen
geschilderd. Het zelfportret met palet is in zijn roze periode
geschilderd (22). Hij is hier gekleed in een shirt, zonder
kraag en met opgestroopte mouwen, wat associaties oproept
met werklieden. De kleuren zijn rauw en onelegant. Ze
lijken te provoceren. Ook het gezicht is kenmerkend voor
die periode, met de amandelvormige ogen en het ovale
gelaat. Alsof iemand een masker draagt en langs ons heen
staart naar een plek op de grond. Niet bekend, vervormd en
geometrisch, zo verschijnt het figuur aan ons. Het geeft al
iets weer van zijn fascinatie voor de Afrikaanse houtsnede,
die in 1906 in Parijs te zien waren. Ze waren een creatieve
openbaring en een bron van bevrijdende energie, die
aanzetten tot een razendsnelle ontwikkeling in zijn werk.
Het inspireerde niet alleen Picasso. Cezanne gaf aan dat
Afrikaanse Kunst hem meer conceptueel gestructureerd
leek dan de westerse kunst; het gaat meer uit van een weten
dan een zien (23). In Les Mademoisells van Picasso werden
vormen gereduceerd tot vlakken als ruiten en driehoeken.
Dat was een radicale breuk met de traditie van de westerse
kunst. Picasso is een kunstenaar die in heel veel verschillende
stijlen heeft gewerkt.
Het surrealisme gaf kunstenaars meer ruimte om over
dromen en verlangens te spreken. Het bood de vrijheid
om een werkelijkheid te onthullen, die niets te maken
heeft met logica. Het versterkt de trend om de innerlijke
19
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22. Pablo Picasso, Zelfportret met palet, 1906
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23. Pablo Picasso, Zelfportret 1972 krijt op papier (abstracte periode)

werkelijkheid te vertolken. Dit is trouwens naar mijn idee
niet pas in de 20ste eeuw gedaan. Als we even terug gaan
in de tijd en naar de samengestelde koppen van Guiseppe
Arcimboldo kijken zou je dit heel goed kunnen zien als
een surrealistisch portret (24). Het zijn weliswaar geen
zelfportretten, maar vanwege het bijzondere karakter wil ik
ze toch hier noemen.
In zijn tijd werden ze gezien als grappig, maar ook passend
bij het idee van aangenaam en nuttig. Maar er ontstond ook
discussie over deze portretten, omdat er ook een diepere
betekenis aan kon worden toegeschreven. De hoofden waren
namelijk echt bedoeld als portretten die een fysionomische
gelijkenis moesten hebben met de geportretteerde. Ze zijn
opgebouwd uit nauwkeurig geobserveerde delen van het
materiaal zoals fruit, groenten, kanonnen en vuur.
Ook het zelfportret uit 1873 van Filippo Balbi (1806
-1890) heeft surrealistische aspecten (25). Het is niet zozeer
de manier waarop hij zichzelf afbeeldt die integrerend is,
maar vooral het hoofd op het doek achter hem op het
schilderij. Dit is namelijk opgebouwd uit door elkaar heen
krioelende mensen. Ik kan me voorstellen dat hij zich heeft
laten inspireren door de schilderingen van Michelangelo
met de vele menselijke lichamen in het Palazzo Farnese
waar hij onderwijs heeft genoten. En dat Dali zich weer
door hem heeft laten inspireren met zijn doodshoofden die
opgebouwd zijn uit mensenlichamen is niet ondenkbaar
(26). Het werk van de Amerikaanse surrealist Kay Sage
(1898-1863) is verwant aan andere werken van Amerikaanse
surrealisten, waarin vaak abstracte constructies voorkomen.
(27) Zij hield van onoplosbare raadsels en schreef dat er geen
enkele reden is waarom overal een diepere betekenis achter
gezocht moet worden.

24. Guiseppe Arcimboldo, Het vuur, 1566, olie op hout

Het hoofd is hiermee niet meer in de eerste plaats een
afbeelding van een gezicht met gelaatsuitdrukkingen en
enige herkenbaarheid, maar vooral een abstracte weergave
van een idee van de kunstenaar. Door deze ideeën wel in
een hoofdvorm weer te geven is er mijns inziens nog steeds
sprake van een zelfportret. Het hoofd is een abstract en niet
realistisch ding geworden, dat alleen maar verwijst naar een
achterliggende betekenis en niet meer naar een gelijkende
afbeelding van de kunstenaar.
Het zelfportret van Dali uit 1973 (28) heeft hij geschilderd
toen hij 50 jaar was. In het schilderij geeft hij de werkelijkheid
weer op een niet realistische manier. In dit geval is het niet
abstract maar figuratief. Wat hij schildert is herkenbaar
en te duiden. Hij heeft de theorie van Sigmund Freud
21
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25. Filippo Balbi, Zelfportret uit 1873

26. Dali en het doodshoofd, 1951

27. Kage Sage, Klein portret uit 1950
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bestudeerd en hij weet op een hele eigen manier droom en
werkelijkheid met elkaar te verweven. In het schilderij zit
Dali op zijn ene knie half onder het water, maar ook op het
land. Zijn hand rust op de bovenkant van het water. Zijn
blik is naar boven gericht waar bollen in de vorm van een
blok in de ruimte hangen. Binnen in deze bollen herkennen
we het gezicht van zijn geliefde, muze en zakelijk agent
Gala. De aanbidding heeft daarnaast ook een religieus
karakter, wat een verwijzing is naar zijn religieus-nucleaire
mystiek. Daarin zou God kunnen worden voorgesteld als
een explosieve samenhang van kleine deeltjes en krachten.
In het portret uit 1951 (29) zien we een aantal thema´s uit
het werk van Dali terug komen, te weten zijn fascinatie
voor atomische structuren, zijn religieuze overtuigingen,
zijn bewondering voor de kunst van de renaissance en zijn
geloof in zijn eigen paranoïde gevoeligheid en perfectie.
Ze worden hier samengebracht in een zinderende abstract
vormgegeven hoofd. De serene schoonheid van de
Madonna´s die door Raphael zijn geschilderd benaderen
zijn gevoel voor perfectie. In de mond en de neergeslagen
ogen herinneren ons aan het schilderij madonna met kind.
In zijn werk bereikt Salvador Dali een ambachtelijke
perfectie. Maar omdat hij zich ook op het gebied van
reclame, film, design en theater ontwikkelde en daarbij het
commerciële denken niet schuwt, blijven de meningen
verdeeld over zijn esthetische en artistieke betekenis.

28. Zelfportret in houding van aanbidding van Salvador Dali, 1973
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29. Raphaelesque head exploding, 1951

24

TRANSFORMATIE HOOFDSTUK 5

6. Intermezzo Zelfportretten
van vrouwen

Aan het einde van de 19e eeuw krijgen vrouwen letterlijk
een eigen ruimte, een atelier voor zichzelf en kunnen een
eigen inkomen als kunstenaar verwerven.
Vrouwen worden zich bewust dat zij hun eigen ervaringen
en visie op de wereld in hun schilderijen kunnen verbeelden,
zonder dat ze het moeten verdedigen vanwege hun vrouw
zijn. Door de opkomst van de psychoanalyse bestaat er
een nieuwe interesse voor het innerlijke van de mens. De
vrouw is niet alleen de vrouw, maar kan ook andere kanten
van zichzelf belichten. De rolwisseling doet haar intrede
in het genre zelfportret. We zien dat vrouwen zichzelf ook
mannelijke eigenschappen toedichten.
Ook het heilige huisje van ‘het vrouwelijk naakt’ wordt
doorbroken; het is niet meer alleen het domein van de
mannelijke blik. Vrouwelijke kunstenaars laten naar hun
naakte lichaam kijken zoals ze het zelf willen laten zien.
Ze zijn niet meer het object van de verlangens van de man,
maar van hun eigen verlangen.
Zoals in dit opvallende portret van Gabriela Munter (30),
waarin de kunstenares volledig één is met haar omgeving,
maar de aandacht op zichzelf vestigt door het licht wat op
haar grote onpersoonlijke jas valt. Vrouwelijke schoonheid
en conventionaliteit worden hier niet benadrukt. Het pallet
en het doek zijn bijzonder groot, waarmee ze het belang
van haar werk als schilder wil benadrukken.
In het zelfportret van Lotte Laserstein (1898-1993) uit
1928 (31) schildert zij zichzelf liggend op een sofa, op een
naturalistische manier. In de achtergrond zit een jonge
man die zij niet naakt heeft laten poseren, zoals vroeger de
mannen de vrouw naakt liet poseren. Maar ze heeft hem
achter de ezel heeft gezet. Haar lichaam is naar de kijker
gedraaid en heeft een meer realistische dan romantische
uitstraling. Een opvallende rolwisseling, die misschien is
ingegeven door de geest van de tijd die nog niet rijp was
voor de sensuele mannenportretten.
Claude Cahun (1894-1954) maakt een portret van
zichzelf als kind-vrouwtje met vlechtjes in het haar (32)
en van zichzelf als een man (33). Ze is een van de eerste
kunstenaressen die rollen aanneemt.Vele schilderijen op dit
thema zullen nog volgen. De rolverwisseling is niet alleen
voor vrouwen een item, ook in mannen portretten zien we
dat terug komen.
Frances Hodgkins noemt haar schilderij een zelfportret, maar
haar gezicht is hier niet zichtbaar in beeld (34). Een roos, een
riem en een verzameling sjawls, stofjes symboliseren in dit
stilleven de kunstenaar in dit zelfportret. Ze roept hiermee
de vraag op wat de grens is van het genre zelfportret. Ze
doen mij denken aan de foto´s die ik zelf heb gemaakt
25
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30. Gabriela Munter, Zelfportret uit 1909

31. Lotte Laserstein, zelfportret uit 1928
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32. Claude Cahun, Portret met vlechtjes, 1929, zilverprint
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33. Claude Cahun, Zelfportret als man, 1933

van kledingstukken en dingetjes uit mijn jeugd. Het is een
deel van je persoonlijke verzameling, die wel degelijk een
autobiografisch karakter hebben. Maar of het in het genre
zelfportret thuis hoort betwijfel ik. Het zit op de grens vind
ik.
Introspectie, vrijheid van zelfexpressie en werken in serie
zijn kenmerken van het werk van Frida Kahlo (1907-1954).
Al haar portretten zijn een autobiografisch verslag van haar
leven (35, 36). Een indrukwekkend verhaal over haar met
pijn en passie gevuld leven. Zij heeft daarmee de weg vrij
gemaakt voor vrouwen om ook hun fysiek leed in het
zelfportret kunst te verbeelden. Door een busongeluk brak
zij haar rug, wat zeer ernstig was, maar ze bleef toch leven
doordat er medische hulp voor haar was.Toen ze in 1954 op
47 jarige leeftijd overleed had ze ruim vijfendertig operaties
ondergaan. Haar schilderijen gaan vooral over zichzelf,
haar fysieke strijd voor het leven, maar ook haar strijd voor
erkenning van haar grote liefde voor Diego Riviera met wie
ze twee keer getrouwd is geweest. Zij schilderde zowel haar
lichamelijke als geestelijke pijn. Ze liet zich inspireren door
Mexicaanse bidprentjes.
Cindy Sherman (1954) maakte fotografische portretten
van zichzelf, waarbij ze zich steeds omkleed en een andere
rol aanneemt (37,38) In het begin creëerde ze een scène uit
een speelfilm en hekelde daarmee de traditionele vrouwen
rollen in de zwart wit films. Later hulde ze zichzelf in
traditionele kleding van historische schilderijen, maar op
zo’n manier dat het onlogisch en eigenzinnig was. Cindy
Sherman ontkent dat haar werk tot zelfportretten gerekend
kunnen worden. Door zich in iedere scène te verkleden laat
zij juist niet zien wie zij is. Ze gaat er dan vanuit dat een
zelfportret laat zien wie iemand is, terwijl ik denk dat je als
mens zo veelzijdig bent dat je nooit in een beeld kunt laten
zien wie je bent. En dat is juist wat Cindy Sherman ook laat
zien; die veelzijdigheid.
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34. Frances Hodgkins, Zelfportret uit 1941

35. Frida Kahlo, Zelfportret uit 1940
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36. Frida Kahlo, De gebroken zuil uit 1944

37. Cindy Sherman, zonder titel, 1990
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38. Cindy Sherman, zonder titel, 1990

7. Overschilderen en
abstract expressionisme

Het oprekken van de grenzen van het zelfportret lijkt
parallel te lopen aan het zelfonderzoek van kunstenaars na
de 2e wereldoorlog. Kunstenaars lijken op zoek naar hoe
ze zichzelf willen laten zien in het zelfportret. Het lijkt
alsof ze daarbij in eerste instantie uitgaan van het zichtbare
uiterlijk wat ze vast leggen met bijvoorbeeld foto’s. Daarna
vormen zij zichzelf door een technisch procédé om tot
een nieuwe verschijning. Hierin is het proces besloten wat
een kunstenaar veelal doormaakt van het loslaten van oude
opvattingen zodat er ruimte komt voor nieuwe inzichten.
Bij Arnulf Rainer (1929) is dat door het overschilderen van
zijn zelfportretten. Bacon begint met een pot verf tegen
het doek te gooien om daaruit een vorm te laten ontstaan.
Gunter Bruss gebruik zijn hoofd als doek en beschildert zich
letterlijk met verf. Susan Hiller maakt foto’s van zichzelf die
ze verknipt en verscheurt en waaruit ze een nieuw beeld
componeert in de vorm van een collage, die ze dan ook
weer overschildert. En het vierluik van Richard Hamilton
refereert ook aan dit thema; in dit geval gebruikt hij een
glasplaat voor zijn foto waarop hij een schildering aanbrengt
en een deel van zijn portret weg schildert.
Ni Hifang heeft zichzelf ook onherkenbaar in beeld gebracht,
door een klein deel van de raadselachtige computercodes
van zijn digitale foto op het glas aan te brengen.
De vervorming of vervreemding die plaats vindt heeft naar
mijn idee een sterk psychologische impact. Het heeft vooral
te maken met het proces, waarin je dat wat je verworven
hebt moet loslaten, voordat je ruimte hebt voor het creëren
van nieuwe beelden. Dat los laten kan een kunstenaar op veel
verschillende manieren doen. Het kan door te reflecteren
op welke aspecten van jezelf voldoende aan bod komen of
nog meer ontwikkeld kunnen worden. Deze zelfreflectie
is opbouwend en kan op verschillende manieren verbeeld
worden.
De grenzen van het zelfportret zijn daarmee volledig vrij
geworden, zonder dat er sprake is van verlies van het genre
zelfportret. De definitie is dan dat een zelfportret een portret
is van de kunstenaar waarin een herkenbare verwijzing
zichtbaar is naar de kunstenaar en de hoofdvorm nog steeds
aanwezig is.
Ook in de performance kunst zien we een sterke relatie
met de kunstenaar, omdat deze altijd lijfelijk aanwezig is.
De kunstenaar is het kunstwerk en daarmee een levend
zelfportret.
Het idee van performances is een gevolg van de overtuiging
dat het persoonlijke en politieke niet te scheiden zijn. Er
komt een enorme vloed van video’s, foto’s en schilderijen,
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waarin de kunstenaar zelf centraal staat. Ze stoppen
uitgevallen haren en afgeknipte nagels in hun installaties en
zelfs het eigen bloed wordt bevroren en gebeeldhouwd tot
portretbuste (Marc Quinn 1991).
Hieronder citeer ik de kunstenaar Arnulf Rainer die een
hele levendige verhandeling geeft over het maken van
overschilderingen op zijn fotografische portretten. Het
zijn vooral de gelaatsuitdrukking en het accentueren van
uitdrukkingen die hij benadrukt in zijn actie gerichte
manier van werken (39, 40)
“Als ik teken, ben ik opgewonden, spreek ik met mezelf, trek
gezichten, scheld op mensen, beweeg en verander voortdurend qua
lichaam, karakter en persoon. Die nevenverschijnselen van het bezig
zijn met beeldende kunst wilde ik zelfstandig maken. De afbeeldingen
van de natuurlijke mimiek brachent mij er echter weer toe om de
foto’s met de stift te corrigeren, aangezien ik naar meer accentuering
verlangde. Voor het vormen van de gezichten had ik geen maatstaf,
maar uitsluitend identificatie mogelijkheden.
Sindsdien ben ik bezig met het overtekenen van mijn eigen portretfoto’s,
aangezien ik daarbij het gevoel had met geaccentueerde zelfproductie,
maar ook aan een symbolische verandering en zelfwegwissing bezig
te zijn.”
“Ik wist niet waartoe, ik in 1952 over mijn eigen doeken heen begon
te schilderen. Pas in de loop der jaren ontwikkelden zich gesloten
zwarte vlakken of strepenbundels, waarin ik mezelf herkende. Die
doeken corrigeer ik vandaag de dag nog. Ze worden niet geëxposeerd of
verkocht. Ik wilde nooit vernielen, maar vervolmaken. Ik hoop ze op
een zekere dag de uitdrukking van volmaakte rust, als van een diepe
slaap of prenatale geborgenheid of eeuwige vrede te kunnen geven. Hoe
bedekter het beeld is hoe moeilijker elke verdere stap naar volledige
geslotenheid. Ik schilder nu gemiddeld 1 penseelstreek per maand aan
het werk.”
Citaat van A. Rainer uit Uit: Arnulf Rainer, Bedekt -Ontdek

Arnulf Rainer gaat dus zolang door tot het portret
verdwenen is en alleen een zwart vlak ontstaat. Hier hoeft
de kunstenaar helemaal niet meer in de smaak te vallen,
maar kan zichzelf sterk maken door de ontkenning van zijn
afbeelding. De kunstenaar is ook zonder afbeelding nog
bijzonder aanwezig, er is alleen maar een zwarte laag tussen
hem en de toeschouwer.
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39. Arnulf Rainer, Zelfportret

40. Arnulf Rainer, Zelfportret

41. Frances Bacon, zelfportret uit 1972

42. Gunter Brus, Zelfportret uit 1964, gelatino bromuro
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Frances Bacon maakte portretten van personen en zichzelf,
waarbij gezicht of het lichaam misvormd is (41). Hij wilde
daarmee een betere indruk geven van de psychische en
emotionele gesteldheid van de geportretteerde. Bacon
portretteerde niet de buitenkant van de personen, maar de
binnenkant. Zijn schilderijen hebben vaak een groteske,
duistere en angstaanjagende uitstraling. Bacon’s manier
van werken doet in de eerste fase denken aan de action
painting van Pollock; hij smeet verf op het doek. Daarna
zag hij in deze klodders een voorstelling van waaruit hij
het beeld verder invulde. Hij deed dat door de verf uit te
wrijven, waardoor er vegen ontstonden, een kenmerkend
aspect van zijn werk. De verf werd in de poriën geduwd
van het ongeprepareerde linnen. Zijn atelier lag bezaaid met
tubes verf en verfklodders, maar het doek bleef daarentegen
schoon van klodders.
In zijn portretten is de mond een van zijn fascinaties, een
obscene en vreemde lichaamsopening, waar hij naar eigen
zeggen, nog niet mee klaar was. Bacon ziet zichzelf als
een ‘persoonlijk realist’: hij schilderde zijn ervaringen en
waarnemingen op een manier zoals hij die in zijn hoofd
wilde rangschikken. Bacon lijstte al zijn schilderijen in
achter een glasplaat. Dit zorgde ervoor dat het schilderij op
afstand bleef, het was als het ware een soort scheidingslijn
tussen schilderij en toeschouwer.
In dit zelfportret gebruikt Gunter Brus (1938) zijn hoofd als
doek en beschilderd het met witte verf, waarin een verticale
lijn over zijn hoofd en neus loopt, met kruisjes erop, waardoor
je moet denken aan prikkeldraad (42). Hij wil terug gaan
naar de wortels van de cultuur door verzelfstandiging van
het menselijk lichaam. Zijn eigen lichaam is het centrum
en met deze lichaamskunst stelt hij de identiteitcrisis van de
kunst aan de orde.
Ook is zwarte verf onder zijn ogen zichtbaar, alsof het lange
wimpers zijn. Zijn hoofd is ligt voorovergebogen, zodat je
op de bovenkant van het hoofd kijkt. Deze zelfbeschildering
genoemd lijkt op de zelfverminking die tijdgenoten hebben
laten zien.
De portretten van Susan Hiller (1940) zijn een statement
over vrouwen en de dreiging van een stad bij nacht (43).
Ze maakte de serie op basis van portretten van haarzelf uit
een fotoautomaat. Iets wat Arnuld Rainer ook deed. Na
het knippen of scheuren plakte ze de resten op een nieuwe
ondergrond en tekende er op zodat een nieuw beeld
ontstond. Het lijkt alsof ze door zichzelf onherkenbaar te
maken wil aangeven hoe anoniem en kwetsbaar je kan
worden. De krabbels over haar gezicht doen denken aan
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43. Susan Hiller, Euston om middernacht, uit 1983
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graffiti waarmee de verlaten sfeer van openbare ruimten
benadrukt wordt.
Ook de vier zelfportretten van Richard Hamilton uit 1990
refereren weer aan dit thema (44). Hij heeft zichzelf vanuit
verschillende gezichtspunten geschilderd en ze daarna
opnieuw gefotografeerd, maar dan met glas ervoor, waarop
geschilderd is. De schildering lijkt te bestaan uit dezelfde
wilde markering van verf alleen dan in drie kleuren
uitgevoerd. Volgens Anthony d’Offay heeft hij hier ook
verwezen naar een film van Clouzet, waarin Picasso gefilmd
is achter glas waarop hij een schilderij maakt. De spiegel
komt hier in de plaats van het doek, waarmee je letterlijk
de kunstenaar door de schildering op het doek heen ziet.
schilder en werk op dat moment vallen samen.
De Chinees Ni Hifang beschilderde zijn lichaam met
blauwe tekens, die verwijzen naar de handelsrelatie van
China en Holland (45, 46). Het Chinese porselein kent een
historisch verband met het Delfts blauw. In zijn ‘Unfinished
Selfportret’ uit 2003 zette hij een fractie van de raadselachtige
computercodes van zijn digitale foto op het glas (2003).
Levi van Veluw (1985) heeft misschien de beschildering van
Gunter Brus gezien voordat hij de landschappen op zijn
hoofd aanbracht (47, 48). Het zijn naar zijn zeggen geen
portretten, maar informatieve beelden, waarbij het gezicht
wordt vervormd tot een object.
De foto met het haar over zijn gezicht doet me denken
aan de overschilderingen van Arnulf Rainer. Juist door het
met zwart haar uit te voeren vind ik het een bijzonder
sterk beeld. Ik heb het in een van mijn schilderijen op mijn
manier gebruikt. Het spreekt me wel aan dat hij zijn hoofd
gebruikt als object, omdat het dan helemaal weer los is van
een innerlijke wereld. Op een andere manier is dan een
hoofd weer drager van een uiterlijke zichtbare wereld.

44. RIchard Hamilton,Vier zelfportretten, uit 1990

Olie, glas en cibachrome
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45. Ni Hifang, Zelfportret uit 2003, Computercodes op glas

46. Ni Hifang, Zelfportret uit 2000
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48. Levi van Veluw (1985), Landscape
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49. Levi van Veluw, Natural Transfer, 2008

8. Kunstenaars die inspireren

In dit hoofdstuk wil ik een aantal kunstenaars specifieker
benoemen, omdat deze mij meer dan anderen hebben
geïnspireerd bij de keuzes die ik in mijn werk heb gemaakt.
Na iedere beschouwing geef ik in een persoonlijke reactie
aan, wat hun werk voor mij betekent. Soms verwijs ik
daarbij direct naar mijn eigen werk. Het laatste hoofdstuk
zal alleen gaan over mijn eigen werk.
Odilon Redon (1840 – 1916)

In het zelfportret van Odilon Redon (49), een houtskool
tekening uit 1888, valt direct de bijzondere lichtval op, iets
wat zijn portretten of hoofden een mystieke werking geeft.
Eigenlijk zijn de hoofden in het werk van Odile Redon
abstract en mystiek (50). Sommige zweven los in de ruimte,
wat een abstracte benadering is van het hoofd.
Zijn zwartjes
Op zijn tekeningen, die hij ‘mijn zwartjes’ noemt, komen
opvallend veel hoofd- vormen voor, waarbij hij het hoofd
niet alleen als hoofd verbeeldt, maar ook een andere
betekenis geeft doordat het hoofd los in de ruimte geplaatst
wordt. In het geval van Guardian of spirit of the waters lijkt
hij zichzelf als een god af te beelden, die over het water
waakt (51, 52). Bij de kop van een martelaar is men geneigd
door het fijne aureool boven het hoofd, te denken aan het
hoofd van Johannes de Doper. Maar Redon heeft voor een
algemenere titel gekozen, waardoor je kan denken dat het een
verbeelding is ‘van een martelaar, die staat voor het verheven
lijden van een nobele ziel in deze wereld’ zoals Toorop aan
Redon schreef. Later blijkt dat deze werken gemaakt zijn in
een religieuze periode, die voor hem beklemmend werkte.
In 1895 raakt hij in een religieuze crisis en werd ernstig
ziek. Na zijn genezing bleek hij een veel vrolijker mens, die
zijn sombere en krachtige houtskooltekeningen veranderde
in magische schilderijen met stralende kleuren.
Bloemen, bomen, mediterende figuren en Aziatische
monniken kunnen erop duiden dat hij kennis heeft
gemaakt met het Boeddhisme (53). Maar ook magische en
allegorische figuren als het paard van Pegasus inspireren
hem in de periode waarin hij ook veel illustraties maakt
voor o.a. theater voorstellingen. Met zijn werk kan hij zich
scharen bij de symbolisten en zal hij latere kunstenaars als
Salvador Dali en Rene Margritte inspireren.
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Mijn reactie

Het werk van Redon inspireert mij, omdat hij net als ik
hoofden los laat zweven boven de grond. Ze krijgen een
mythische betekenis, door de verwijzingen naar Goden of
bijbelverhalen. Ook in dit verhaal is het de kunstenaar achter
het beeld, die een proces doormaakt van beklemming. Hij
komt er vrolijker uit. Zijn ‘zwartjes’ lijken tekeningen uit de
sombere periode, maar hebben misschien al wel de belofte
van een lichter bestaan in zich, doordat ze soms zweven.

49. Odilon Redon, Zelfportret uit 1888, tekening met houtskool

51. Odilon Redon, Spirit waters
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52. Odilon Redon, Eye balloon

50. Odilon Redon
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53. Odilon Redon, Buddha in his youth
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Frank van den Broeck (1950)

Zijn hoofden zijn geen zelfportretten, maar doen meer
denken aan abstracte maskers (54). In de literatuur wordt
het werk van Frank Van den Broeck vrij vaak in verband
gebracht met het Surrealisme. Van den Broeck geeft toe
geïnteresseerd te zijn in sommige metafysische verschijnselen.
Uit de recente werken lijkt echter meer belangstelling te
spreken voor het Symbolisme van rond de eeuwwisseling.
Aan het Symbolisme lag een dualisme ten grondslag: waarbij
een belangstelling naar de gewone zaken van het leven werd
gecombineerd met een zoeken naar het onbekende. In
het werk van den Broeck is er inhoudelijk sprake van iets
vergelijkbaars, maar daarnaast is er ook overeenkomst in het
gecombineerd toepassen van pure en gemengde kleuren.
54. Frank van den Broeck, Jij hier

Tot dit kleurgebruik zegt Van den Broeck geïnspireerd te
zijn door het zien van westerse en niet-westerse miniaturen,
waarin combinaties van kleuren toegepast worden, die voor
ons absoluut niet vanzelfsprekend zijn. Daarnaast lijkt er ook
enige verwantschap te zijn met het Symbolisme in de keuze
van de motieven, bijvoorbeeld de figuur met lang golvend
haar in diens kleurenlitho Madonna (1895/1902), die doen
denken aan de werken van Edvard Munch maar ook aan
het werk met het motief De Kus waarop de hoofden van
een man en een vrouw in de omhelzing lijken te versmelten
binnen contouren van golvende lijnen.
Van den Broeck gelooft niet dat dit kunsthistorische
hokje van het symbolisme echt zijn artistieke thuisland is.
Hij gebruikt zijn vooringenomenheid om de ballast van
het stempel van de écriture automatique van zich af te
schudden: “Niet tekenen is net zo belangrijk als tekenen.
Ik kijk naar mijn werk, ik weet niet altijd wat ik zie, maar
ik kijk, en ik sta zelf vaak verbaasd. Natuurlijk gaat het
om het doen, het maken, maar ik heb altijd mijn thema,
dat is mijn vooringenomenheid. Daarom is het ook nooit
automatisch schrift geweest. Ik ben gepreoccupeerd, maar
aan de andere kant kan ik verdwalen, kan ik vergeten. Dat
is het belangrijkste deel van het kunst-maken, vergeten. Ik
begrijp wel dat de beste dingen niet altijd in extase ontstaan,
maar ik vind het toch mooi als er iets van een hallucinatie
groeit.” Het beheerste toeval: de thema’s en de intuïtieve
hand zijn in voortdurende dialoog met elkaar.
Over zijn onderwerpen zegt Van den Broeck: “De thema’s
doemen op, ik kan het niet laten om steeds weer andere
dingen te zien. Het aantal dijt uit en krimpt weer in. Nu
zijn er de enveloppen die tegelijk ook dozen of gebouwen
kunnen zijn. En de ene keer is een enveloppe gewoon
bedoeld als brief, maar het kan natuurlijk ook - heel
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55. Frank van den Broeck

56. Frank van den Broeck
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romantisch?- een “missive” zijn.
De onderwerpen voegen zich naar het werken, ze laten
zich kneden en dat beschouw ik als fundamenteel voor
mijn werk. Ik realiseer me vaak pas achteraf dat en hóe
mijn thema’s met elkaar verbonden zijn. Alles kan in feite
uitgroeien tot een thema, alleen échte portretten maak ik
nooit. Wel imaginaire portretten. (55, 56)

losse lijnvoering. Die losse lijnvoering hanteer ik wel, maar
alleen bij mijn schetsen die ik op muziek maak. Maar in
deze ‘muzikale schetsen’ zit weinig verhaal, het zijn vooral
ritmische lijnen en vlakken. De aard van het materiaal, in
mijn geval het potlood, maakt de tekening levendig doordat
het potlood gedraaid wordt tijdens het tekenen, wat nooit
een strakke lijn geeft, maar licht en donkerverschillen in
een lijn.

Techniek

Door de directheid worden de tekeningen van Frank Van
den Broeck ook -veel meer dan zijn schilderijen - beïnvloed
door de omstandigheden op het moment van ontstaan en
de -zoals bij ieder mens aanwezige wissellende stemmingen
en het zich al dan niet welbevinden van de maker. Hoe
direct en zonder enige correctie de werken ook getekend
lijken, zij zijn altijd het product van grote concentratie.
Franck van den Broeck maakt tekeningen met krijt of
potlood op papier van het formaat 1,7 x 24,5 cm. Deze
bladen worden in potlood of krijt uitgevoerd, waaraan soms
ook aquarel wordt toegevoegd. Door de wat koele, grijze
lijnen ontstaat een vrij “leesbare” weergave van motieven,
waardoor de kunstenaar op een bepaald moment geboeid
wordt.
Andere tekeningen maakt hij als het papier aan de wand
hangt, vaak met diep zwart Siberisch krijt of oil-stick Het
formaat van de ze tekeningen is groter, namelijk 64 x 48 cm.
Sinds 1983 gebruikt Van den Broeck pastels, waardoor er
kleur in zijn werk komt. Eerst nog in combinatie met krijt,
maar later volgen de zuivere pastels. De pastels, die in rijke,
gedurfde kleurschakeringen aan de wand worden gemaakt,
hebben meestal de afmetingen 96 x 64 cm.
Mijn reactie

Imaginaire portretten: het masker hangt in de lucht als een
natuurlijk fenomeen. Een verklaring voor zijn aanwezigheid
is niet nodig, de waarde ervan licht puur in “er zijn”. Wat
een prachtige beschrijving van het werk. Daar heb ik niets
aan toe te voegen, het is zo herkenbaar.
Wat mij opvalt, is dat Frank van den Broeck maar een paar
thema´s lijkt te hebben, tenminste in dit boek over zijn werk.
Maar ze zijn wel goed doordacht en geselecteerd. Hij laat
zien welke dingen voor hem persoonlijk betekenis hebben.
Figuren of thema’s die zicht baar zijn in zijn tekeningen zijn:
maskers, ogen, flats, stadscontouren, figuren, man /vrouw,
meteoriet, gaten, wolken, oneindig teken (slingerende acht).
Zijn tekenstijl kent een “abstraherend spel van ritme en
beweging, dat mede wordt bepaald door de aard van het
materiaal” waar ik met bewondering naar kijk. Mijn
tekeningen zijn nog strak getekend en kennen niet de
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“… en waarin figuratieve elementen nog slechts een associatieve rol
kunnen spelen, die echter weer versterkt wordt door de titels, die Van
den Broeck aan zijn werk geeft”.

Ook dit herken ik in mijn muzikale schetsen meer dan in
mijn uitgewerkte tekeningen. Ik werk daar meer abstract,
met soms een enkel figuratieve element. (57)
“Ik kijk naar mijn werk, ik weet niet altijd wat ik zie, maar ik kijk,
en ik sta zelf vaak verbaasd. Natuurlijk gaat het om het doen, het
maken, maar ik heb altijd mijn thema (..)”.

Hierin ligt het evenwicht besloten tussen het rationele en
intuïtieve; het thema is nodig om de beweging van het
intuïtieve te sturen.Voor mij is de herkenning van dit proces
bij andere kunstenaars geruststellend.
Elly Strik (1961)

Het werk van Elly Strik (1961) getuigt van een diepgaande
zoektocht naar de essentie van de menselijke conditie; naar
dat wat ons mens maakt. Haar werken zijn vervaardigd met
olieverf, lakverf en grafiet. Papier dient als drager voor haar
beelden. Ze schildert met potlood en tekent met verf. Het
resultaat zijn beelden die het wezen van het tekenen zelf
blootleggen, zoals Hans Theys in het boek ‘Oracle’ beschrijft.
De blik naar buiten en de blik naar binnen vallen samen.
Elly Strik maakt veel gebruik van de kopvorm in haar
werk. De tweede laag die ze aanbrengt op het gezicht is
als een getekend commentaar van een stemming die het
gezicht bij haar oproept. Ze gebruikt zichzelf en haar
gezicht voor werken die het spanningsveld van de polariteit
tussen de geslachten als thema hebben, als een voortdurende
existentiële mythe: het onderzoek vanuit het eigen ik vanuit
een manier van denken en een bewustzijn van het heden.
Ze heeft in een werk haar zelfportret gecombineerd met
een schelp (58); een vrouwelijke connotatie sinds Botticelli.
De spiraalvorm verwijst naar het niet-lineaire, mannelijke
denken. De diepe reliëfgroeven aan de buitenkant van de
schelp kan een verwijzing zijn naar de gecompliceerde

ineen gedraaide vorm van het vrouwelijke geslachtsorgaan
(59). De voorwerpen die zij kiest beschouwt zij als een deel
van haar identiteit.
Vanaf 2001 werkt Elly Strik met maskers (61). Ze zet ze op
en maakt er foto’s van. Soms worden de maskers gezichten en
soms verdwijnen onderdelen uit het gezicht en verschijnen
witte plekken. Het werk ontroert, omdat het emotionele
moment volledig is geïntegreerd in het schilderkunstige
procédé. Ze denkt niet na over de kwestie, ze is de kwestie.
De grote doeken maken het mogelijk om het drama binnen
te gaan, het drama in materiaal en door het materiaal als iets
in zichzelf besloten te ervaren.
Het masker wordt pas masker als ze het hele lichaam in
haar werk begint te betrekken. Het zijn vooral maskers van
gorillagezichten. De titel van het werk is “Spreek vrouw,
wat zal ik je schenken”, dat is een tekst van H. Heine. Het
masker van de gorilla wordt door de kunstenares, die zichzelf
als man uitbeeldt gedragen. Daarmee worden twee polen
(mannelijke en vrouwelijke) met elkaar versmolten. De
tweepoligheid van een geleefde en beleefde geslachtelijkheid
als uitdrukking van een creativiteit die zichzelf bevrucht.
57. Marieke Thiescheffer, 2008, muziekale schets nr. 1

Mijn reactie

Het lezen en beschouwen van het werk van Elly Strik
was een belangrijke ondersteuning voor mijn huidige
werk. Ik was erg onzeker over het hoofd als vaste vorm,
maar het is iets wat haar werk ook kenmerkt. Ook al is
de overeenkomst tussen haar ‘doodsmasker’ (60) en die van
mij (91) opvallend, ons werk lijkt niet op elkaar, zij vertelt
een heel ander verhaal. Bij Elly Strik gaat het over het
mannelijke, vrouwelijke en hoe die in 1 persoon verenigd
zijn. Ik probeer gemoedstoestanden te bezweren door ze de
vrijheid te geven.
Ook zij maakt gebruik van een “tamelijk banale centrale
compositie die de intensiteit (of kwetsbaarheid) van de
tekening lijkt te verhogen”. In mijn werk probeer ik die
symmetrie te doorbreken door het hoofd niet precies
centraal te zetten of in de omgeving accenten te zetten die
de symmetrie doorbreken.
De vraag van Elly of een schilderij je lichamelijk kan raken
vind ik interessant. Ik denk het wel. Je kan een fysieke reactie
krijgen bij het zien van een schilderij. In ieder geval heb ik
dat wel bij de beelden van Juul Kraijer. Wat ik heel erg leuk
vind is dat zij benoemt dat “de patronen die zij schildert
systemen zijn om energie door te geven”. Misschien is dat
wel de kern van het willen inspireren met een schilderij. Als
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58. Elly Strik, Zelportret uit 1999

59. Elly Strik, Echo der voorvaderen, 2007, papier
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60. Elly Strik, portret van mijzelf, 1997

die patronen sterk genoeg zijn, dan wordt iemand geraakt.
Mooie gedachte. Het is ook een gedachte die kan leiden
naar meer abstracte beelden, waarin het alleen nog maar om
patronen gaat.
Elly Strik is sterk in het gebruik maken van metaforen. De
dingen die je ziet hebben een andere, tweede of diepere
betekenis. Dit kan ik in mijn werk nog meer benoemen.
Het kan minder letterlijk en meer verhalend. Mijn beelden
zijn veelal een metafoor voor vrijheid. Dat laat ik soms
zien door het tegenovergestelde: de gebondenheid en het
verborgene. Sommige hoofden zijn ingeklemd en vast in
zichzelf, ook door de manier van tekenen. Andere hoofden
zweven vrij in de ruimte en zijn losser getekend.
Zoals de bruiden van Elly Strik altijd onzichtbaar, verhuld of
gesluierd zijn en pas ontsluierd worden door de toenemende
intimiteit van het huwelijk, zo zijn mijn hoofden gevangen
in zichzelf en is mijn bevrijding het bezweren van de een
enerverende ervaring.
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61. Fay wray, 2004, olie en lakwerk op papier

62. Juul Kraijer
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Juul Kraijer (1970)

Juul Kraijer’s beelden in houtskool of krijt ontstaan in een
langzaam en intensief proces van zoeken en polijsten van
haar dierlijke of menselijke figuren. Sinds een paar jaar
worden ze ook tot leven gewekt in beelden van klei en
brons, in foto’s en zelfs in korte films. In al deze materialen
en technieken zijn de personages je tegelijkertijd zowel
vreemd als vertrouwd. (62)
De afmetingen van de tekeningen liggen tussen de twintig
centimeter en drie meter. Het papier biedt ruimte aan
personages op ware grootte: een portret is klein, een lichaam
krijgt een levensgroot vel papier. Bij haar standaard papier,
een zware kwaliteit Hahnemühle in een geelwitte tint, is dat
125 centimeter. De laatste jaren gebruikt Kraijer daarnaast
onder andere roestbruin, grijsgroen en waterblauw
Ingrespapier met een rolbreedte van 150 centimeter.
Als ze de eerste schets op het papier heeft gezet, begint het
proces van bewerken en polijsten door dingen weg te halen
en toe te voegen. Lijndikte wordt aangepast, grijstonen
toegevoegd, onderdelen toegevoegd of zelfs weggehaald.
Soms maakt ze tussendoor foto’s van het werk, die ze digitaal
bewerkt, om veranderingen uit te proberen. De positie en
de dosering van de vervreemde elementen is voor haar heel
erg belangrijk. Bijvoorbeeld het aantal vogeltjes op haar rug.
Haar correcties blijven soms zichtbaar op het papier, maar
het is juist die aarzeling, die kleine imperfectie, die het werk
zo kwetsbaar en interessant maakt.
Opvallend aan het werk van Juul Kraijer is dat er heel veel
niet benoemd word: Geen duiding van tijd, plaats of context.
Geen kleur of achtergrond. Dat lijkt eenvoudig, omdat je
voor veel problemen geen oplossing hoeft te vinden, maar
dat is het niet. Dat wat er wel op papier komt moet daarom
heel krachtig zijn. Dat verklaart dat ze soms jaren met een
onderwerp bezig is, voordat deze de definitieve vorm heeft.
De vrouw hurkt met gebogen rug (63), wordt gedragen
door onzichtbare handen, staat, ligt of kruipt. De houdingen
schurken aan tegen het dierlijke. Soms is het personage deels
dier en mondt een lichaam uit in stekels, veren of vleugels,
lost op in een zwerm bijen of vlucht vogels. De figuren
ondergaan het onbehaaglijke onaangedaan, de ogen (half)
gesloten, alsof het in hun beleving vanzelfsprekend is. Dat
geldt net zo voor de mutaties die lichaamseigen zijn, wanneer
oren, tongen, ogen of koppen met wijd opengesperde mond
het lichaam overnemen.
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63. Juul Kraijer, zonder titel, 2002
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64. Juul Kraijer
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Haar beelden op papier en in klei (65) zijn eenvoudig en
hebben veel zeggingskracht. Ze brengen een aangename
verwarring teweeg. Ze zijn vervreemdend, maar ook heel
vertrouwd. Als toeschouwer kan je je goed voorstellen dat
de vogels echt om je heen zwermen (64) of vissen aan je
huid zuigen. Je kunt het bijna voelen. De vlotte en luchtige
tekenstijl ademt en benadrukt het gevoelige onderwerp.
De begrenzing van het lichaam is op papier is geen absoluut
gegeven en het materiaal houtskool suggereert vluchtigheid.
Dat riep bij Kraijer de vraag op of haar personages in drie
dimensies zouden kunnen bestaan. Een beeld heeft immers
wél een fysieke aanwezigheid. Persoonlijke interpretaties
komen bij Kraijers werk vanzelf op gang. Haar visionaire
voorstellingen wekken gemakkelijk gedachten en emoties
op bij het publiek. Zelf spreekt Kraijer zich niet zo snel uit
over specifieke beelden en hun iconografie. ‘De kunstenaar
heeft niet alles onder controle hoor,’ zegt zij. ‘Ik heb vaak
het gevoel dat ik niet meer dan een doorgeefluik ben.’

65. Juul Kraijer

De fabelfiguren, geestesverschijningen, godheden en
halfgoden die onder haar handen ontstaan, vormen een
eigenzinnig gezelschap. Het zijn aan de mythologie
ontsnapte natuurwezens. Anders dan de nimf Daphne, die in
een laurier veranderde om te ontkomen aan de avances van
de verliefde god Apollo, ondergaan Kraijers vrouwen geen
metamorfose (66). Zij zijn uit hun eigen aard deels boom,
deels vrouw, of in een andere gedaante saamhorig met het
rijk van de planten en de dieren. Hun oorsprong schuilt niet
alleen in de kunstgeschiedenis.
Het oerwoud in India, het land waar haar echtgenoot
vandaan komt, is voor Kraijer even rijk aan inspiratie als het
Victoria & Albert Museum in Londen, waar ze als tiener
op reis met haar vader de schoonheid ontdekte van Indiase
miniaturen. ‘De goden die daarin optreden geven op het
eerste gezicht weinig prijs van hun almacht, die scheppend,
maar vaak ook allesvernietigend is. Ze zijn ingetogen,
met bedrieglijk eenvoudige, fraai gestileerde contouren.
Ondanks hun exorbitante omstandigheden, blijven ze een
toonbeeld van elegantie.’
In het Victoria & Albert Museum staat tussen vele
kunstcatalogi sinds kort Das Ewige Antlitz (Het Eeuwige
Aangezicht) uit 1926, met dodenmaskers van beroemdheden.
Het is een boek waar Kraijer lang naar heeft gezocht. Bij het
doorbladeren ervan begin ik te begrijpen waarom. Uit deze
serene gezichten is het leven nog maar kort tevoren weg
gegleden. De figuren in Kraijers eigen wereld ontsluiten een
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66. Juul Kraijer
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schemergebied verwant aan de overgang die hier zichtbaar
wordt: op de grens van zelfbewustzijn en zelfverlies.
Cultuur en natuur gaan bij Kraijer onontwarbaar samen, maar
haar werk is ook een kruising van buiten-en binnenwereld,
uiterlijk en innerlijk. Er is de droom in vervat zich te kunnen
bevrijden van de menselijke beperkingen: een verlangen te
ontstijgen aan zichzelf. ‘ De wereld is wonderbaarlijk zonder
ons filter van rationaliteit, ‘zegt Kraijer. ‘Maar zodra je dat
onder woorden probeert te brengen wordt het direct zo
mystiek.’
Zij herijkt haar inspiratiebronnen en transformeert ze
door de jaren heen. Acht jaar eerder combineerde ze
houtskooltekeningen met in papier gesneden ornamenten.
Over een uitgesneden vrouwengezicht verglijden gestileerde
silhouetten van vogels en planten: decoratieve incisies die
het midden houden tussen droombeelden en tatoeages. En
uit dezelfde tijd komt het meisje met de ademwolk. Ook zij
is uit papier gesneden en uit haar mond groeit een struik
van kant, fijn als ijskristallen.
Het virtuoze handwerk rijmt, behalve met het knipsel van
Van Schurman, met een keur aan natuurlijke varianten.
Aan de muur in Kraijers atelier hangt een stuk koraal: kant
uit de zee. Met de kale nerven van zijn uitwaaierend blad
doet het koraal ook denken aan een stelsel van wortels of
bloedvaten. Het is, bevestigt Kraijer, dit verdichtsel waarnaar
zij reikt. De vertakkingen van cultuur en natuur, van kant en
knipsels, van ijskristallen en de bomen in het bos, het koraal
uit de zee en de nerven in ons eigen lichaam: een rijm van
levensaderen.
De omgeving blijft onuitgewerkt, het is niet nodig bij haar
werk. De zuivere houtskool lijnen zijn zacht en wollig. De
correctielijnen die soms zichtbaar zijn, laten nog iets van het
zoeken naar de definitieve lijn zien. Soms ontstaan daardoor
spontaan dubbele lijnen of kleine afwijkingen die als een
lichte siddering werken.
Mijn reactie

”Het werken aan één en dezelfde tekening kan dagen,
weken, maanden of jaren duren”. Het lijkt mij in eerste
instantie onvoorstelbaar om zo lang over een beeld te doen,
maar ineens herinner ik mij de jeugdportretjes, waarvan ik
sommige al 2 of drie keer anders heb uitgewerkt. Ik blader
ook regelmatig terug in mijn schetsen en soms zie ik toch
interessante gedachten in beeld, waar ik nog een nieuwe
associatie mee krijg of die ik op een andere manier wil
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uitwerken. Sommige tekeningen zijn in een keer goed en bij
anderen zoek ik steeds opnieuw tot ik de juiste uitwerking
heb gevonden.
Ik bewonder het werk van Juul Kraijer omdat juist die
dosering van het vervreemdende element zo perfect is.
Alsof er geen vogeltje teveel aan de rug kleeft. Het zal
ook ongetwijfeld een proces zijn van zoeken en schaven.
De basis bij mij is nu een collage van een hoofd met een
bepaalde uitdrukking en een symbool wat ergens voor staat.
De relatie tussen de uitdrukking en het symbool vormt
samen de bijzondere vreemde staat van zijn.
Haar onderwerpen kun je grof samenvatten onder cultuur
en natuur, maar daarbinnen is haar werk heel specifiek
en bijzonder. Mijn keuze voor natuurlijke en organische
vormen komt voort vanuit mijn gevoel van vrijheid als
ik buiten ben, in de natuur. Ik zie toch vooral in mijn
omgeving natuurlijke vormen die zich als stemmingen in
en om mijn hoofd vormen. Mijn tuin met haar bomen, de
kamerplanten en bloemen in huis inspireren mij tot het
maken van hoofden. Het is aardser en minder oosters.
Haar beelden zijn een totaal beeld in zichzelf… ze hebben
geen omgeving nodig. Het is zo moeilijk en te gelijk zo
krachtig als je dat kunt bereiken. Je laat al wat overbodig is
weg. Dat is ook een Oosterse wijsheid.
In mijn tekeningen zoek ik een relatie met de positie van
de vreemde elementen en delen van het gezicht zoals het
middenpunt tussen de wenkbrauwen. Dat punt is belangrijk
voor het ervaren en doorgeven van energie bronnen.
Ongetwijfeld zal ik nog meer vaste plekken ontwikkelen
in mijn hoofden, omdat die langzaamaan meer betekenis
krijgen.
Juul Kraijer werkt 6 dagen per week in haar atelier. Ik kan me
goed voorstellen dat de lichtvoetigheid van haar tekenstijl
een gevolg is van een dagelijkse training. Maar ook heel
Oosters om met weinig (pigment) heel veel te laten zien.
Ze weet met haar beelden zo een innerlijke wereld naar
buiten te brengen, dat deze zichtbaar en inleefbaar wordt.
Ze noemt haar beelden zelf incarnaties en vleesgeworden
gemoedstoestanden. Je kan er als kijker van proeven.

Phillip Akkerman (1957)

Bij Phillip Akkerman zit de kracht niet alleen in één enkel
portret, maar vooral in het feit dat het een hele serie van
portretten is. En dat hij zijn hoofd als een basis gebruikt
om zijn indrukwekkende schildertechnische ontwikkeling
te laten zien. (67,68,69)
Bij zijn eerste schilderijen is zijn schildertechnische
ontwikkeling nog in een pril stadium. De manier waarop
hij de verf gebruikt past in de stijl van de jaren tachtig:
het neo-expressionisme. De verf is dik opgebracht en rijk
gemodelleerd. De kleuren zijn terughoudend. Maar ook de
trekken van het gezicht maken duidelijk dat hij hier nog
jong is. Het gewone en dagelijkse van een zelfportret is
zichtbaar: de haarlengte is ineens korter geworden, alsof hij
naar de kapper is geweest.
In deze periode schildert hij de meeste zwart wit
schilderijen. De ondertitel ‘distroyed by the artist’ is een
niet mis te verstane zelfkritiek, die door de toeschouwer
niet altijd gedeeld zal worden. Het onderstreept zijn ambitie
om kleur aan te brengen in het doek. In de jaren tachtig
komt hij tot het inzicht dat alle stijl-ismen even interessant
en waardevol zijn. In Akkerman’s werk speelt het concept
stijl geen rol, het is vervangen door het concept genre: het
zelfportret. Hij maakt gebruik van de klassieke methode die
door Noordelijke Renaissance schilders werd gebruikt: zijn
beelden ontstaan via een proces van drie fasen. Eerst maakt
hij een potloodstudie, dan wordt de compositie in licht en
donker opgezet en ten slotte wordt de kleur opgebracht.‘Het
resultaat, ’aldus Akkerman, ‘is een schilderij dat gemaakt is
met 3 x 100% concentratie waardoor er veel meer controle
mogelijk is. Brief van Akkerman aan de auteur, 9 april 1999.
Hij varieert ook met het formaat van het doek. Vierkant,
rechthoekig, iets groter of iets kleiner.
Hij speelt met het kader, door het hoofd steeds op een
andere plek in het doek te zetten. Ook het formaat van
het hoofd; soms is het hoofd beeldvullend, maar dan zo dat
het hoofd het formaat van het doek aanneemt en vierkant
of rechthoekig wordt. Een andere keer is het hoofd veel
kleiner in het midden van het vlak geplaatst en is er een
grote schouderpartij.
Kin, hals, schouders zijn de snijvlakken onderaan. Zelden
gebeurt het dat de kin er niet op staat. (70, 71)
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67. Phillip Akkerman, nr. 11, 1984

Mijn reactie

Wat ik persoonlijk heel erg mooi vind zijn de meer
ingetogen portretten waarbij hij een deel van de transparant
geschilderde ondergrond vrij laat, waardoor het net lijkt
alsof er op sommige plekken licht door de huid schijnt.
Ook bij de naden van de ogen of in de oren lijkt het licht
erdoorheen te lekken.
Ik heb het boek met 2314 zelfportretten in huis en heb er
al regelmatig ingekeken. Tot nummer 86 uit 1991 heb ik
ze stuk voor stuk bekeken, zonder ze direct met elkaar te
vergelijken. Iets waar je bijna niet aan ontkomt. Soms lijkt
het me dat hij moet vechten tegen de eenvormigheid van
zijn eigen hoofd. Maar als ik zijn hele oeuvre zie, dan geeft
hetzelfde onderwerp hem misschien de energie om iedere
keer weer te beginnen. Het is bijna een ritueel denk ik, waar
steeds weer het toeval richting geeft aan de variatie.
Zelf noemt hij het ‘de meest achterlijke onderneming die
denkbaar is en die hij eigenlijk niet zou moeten doen. Maar
hij voelt zich er toch wel in thuis. Hij schildert niet in een
stijl zo goed als hij wel zou willen. Je moet gewoon door,
je zit gevangen in je eigen ik. Soms ontstaat er iets heel
anders dan hij wil. Dat is niet te vatten. We denken vaak
dat we alles weten, maar we weten echt heel weinig. Ik heb
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niet de illusie dat ik het begrijp. Maar als het wel perfect
zou worden uitgevoerd, dan zou hij dat misschien toch niet
zo leuk vinden. Die onvolmaaktheid en het gelukzalige
vaststellen daarvan. Het is zoals het is.’ (Fragment uit een
interview op Radio 6, De Avonden januari 2008).
In datzelfde interview zegt hij dat het moeilijk is om over
het begrip zelfportret te praten. Hij vindt in ieder geval dat
het zelfportret geen navelstaren is. Het is altijd veel meer.
‘Maar met ieder woord dat je uitspreekt pin je het vast in
een waan’.
Uitdrukkingen; de zelfportretten lijken allemaal dezelfde
uitgestreken uitdrukking te hebben. Er is nauwelijks een
emotie af te lezen van het gezicht. Een diepe frons, soms
een lichte wanhoop of melancholie. De verhoudingen van
het gezicht zijn echter zo verschillend dat het lijkt alsof
hij steeds iemand anders schildert. Dat wordt nog sterker
door de bijzondere haardrachten, hoedjes, blouses, jasjes of
T-shirts. De hoofden krijgen daardoor een eigen karakter.
De achtergronden doen mee in dezelfde variëteit aan
kleuren vormen en betekenissen. Hoewel er vooral effen
achtergronden voorkomen. Ze hebben een contrast
werking of suggereren diepte door het gebruik van lichtere

68. Phillip Akkerman, nr. 59, 2002

69. Phillip Akkerman, nr. 9, 2003

en donkere partijen. Lucht, waterlijnen, vlakken, strepen,
structuren, landschappen zo divers als zijn portretten zijn de
achtergronden.
In 2001 heeft hij een paar schilderijen gemaakt, waarin niet
alleen een hoofd, maar een volledig figuur zichtbaar is. De
figuur heeft een palet in de handen en zit op een kruk aan
een tafel of staat voor een schilderij wat aan een muur hangt.
Het doodshoofd komt hier regelmatig in terug. Het zijn
de altijd terugkerende symbolen, die kunstenaars in hun
zelfportretten gebruiken.

iets kunnen zien van zijn fascinaties. Hoe hij de variatie, de
technische perfectie binnen de afgewogen lijnen van zijn
eigen gezicht weet te bundelen is groots.
Dat hij dit onderwerp al zolang vol weet te houden, getuigd
van een soort bezetenheid. Of zoals Akkerman zelf aangeeft:
“Langzaam maar zeker drijf ik de schildertechniek in het
nauw. Daar waar ik haar hebben wil zal ik haar ketenen. En
ik zal haar meester zijn tot in lengte van dagen.
De koppeling van persoon (als maker en motief) met
het beeldende werk, waarin zowel het zelfbeeld als de
schildertechnische constructies zichtbaar zijn, is compact
en complex tegelijk. Het afbeelden van het gezicht en het
maken van een beeld dat het eigen gezicht draagt is een
tastbare concretisering van het eigen bestaan en handelen.
Zijn kunst weerspiegelt het ‘dag in, dag uit’ leven van
een kunstenaar, zichtbaar in het volwassen worden van
zijn gelaatstrekken, zichtbaar in de groeiende stroom van
zelfportretten.

In zijn latere werk krijgen de gezichten steeds grotere
vervormingen. Het toeval speelt een belangrijke rol in
zijn werk. Gebaren, composities of kleurenschema’s bieden
houvast, maar kleine irrationele verstoringen zorgen
voor grote variaties. Alsof het hoofd van klei is en van
binnen uit alle kanten opgeduwd kan worden. Smalle
kin, breed voorhoofd, spitse neus, uitgezakte wangen,
hoge jukbeenderen, uitgezakte oogleden, scheve mond,
verkreukelde neus. Iedere keer weer ontstaat er een beeld
van onlogische, onvolmaakte maximale intensiteit.
Uiteindelijk is hij de meest geschilderde man en hebben we
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Doordat de portretten zo groot zijn als je eigen hoofd, wordt
de relatie tot de toeschouwer, die het kunstwerk doorgaans
op ooghoogte ziet, intiem. Het is alsof je niet alleen naar
een kunstwerk kijkt, maar ook naar een gezicht van iemand.

70. Phillip Akkerman, nr. 164, 2004

Die vermenging van het autonome kunstwerk en het
gezicht van de kunstenaar geeft het werk een bijzondere
gelaagdheid.
Tegelijk kan je door die grote diversiteit niet zeggen
wie de kunstenaar is. Is hij het wel, die je ziet? Of zien
we allemaal andere personen weerspiegelt in het beeld
dat hij maakt? De toeschouwer ziet iemand en dicht deze
persoon eigenschappen toe, die niet bij die persoon horen.
Het zelfportret wordt ingevuld door de kijker en daarmee
worden het portretten van alleman.
Herkenbaar is zijn experimenteer drift, waarbij hij de
uitersten opzoekt, binnen het vaste gegeven van de lijnen
van zijn/het gezicht. Daarmee brengt hij ook verdieping
aan in zijn werk. Technische perfectie en een krachtig,
autonoom beeld gaan samen op.
Of zoals hij het uitdrukt:
“Ik moet mijn leven lang zelfportretten blijven maken, in voor en
tegenspoed. Ik geef mijn leven weer. In grote lijnen maken wij allemaal
hetzelfde mee. Ik schilder een van de velen. Ik schilder dus iedereen.”
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71. Phillip Akkerman, nr. 125, 2000

60

TRANSFORMATIE HOOFDSTUK 8

9. Transformatie of
formatie in trance

In mijn zelfportretten transformeer ik stemmingen naar een
nieuwe werkelijkheid. Soms zijn dat extreme uitdrukkingen
op een gezicht die ik relativeer door ze in een komische
situatie te plaatsen. Soms zijn dat formaties die ontstaan in
trance, op een intuïtieve manier, waarin alleen de aandacht
voor mijn omgeving in het hier en nu centraal staat.
Fotografie heeft jarenlang een belangrijke rol gespeelt in
mijn werk. In 1986 maakte ik een serie zelfportretten in het
kader van een fotocursus bij de Moor in Amsterdam, waarbij
mijn lange haar centraal stond. Ik experimenteerde veel met
bewegingsonscherpte. Op de vrije academie werden deze
foto’s de inspiratie voor schilderijen.
In 2000 heb ik een serie zelfportretten geschilderd,
geïnspireerd op foto’s waarbij mijn gezicht met plakband
omwonden was. Het plakband zat op sommige plekken zo
strak dat de huid ernaast opbolde. Op een andere foto werd
de wang zo ingedrukt alsof iemand er een stomp tegen aan
had gegeven. De ogen zijn groot en angstig. De foto’s waren
in een roes gemaakt en het resultaat was ontzettend gek,
maar ook humoristisch en angstaanjagend. Achteraf denk
ik dat het visualiseerde hoe ik me op dat moment voelde:
bekneld.Vooral daar waar het plakband zo strak zat werd het
idee dat de persoon geen lucht meer kon krijgen bevestigd.
Deze fotoserie inspireerde me tot het maken van een serie
van vier schilderen (72, 73).
Ook uit de fotoserie met het lange haar heb ik een selectie
gemaakt voor zes schilderijen, waarvan er hier drie staan
afgebeeld (74, 75, 76). Ik slinger mijn hoofd omhoog, zodat
mijn lange haar voor een kort moment recht omhoog staat
op mijn hoofd.
Door de sluitertijd steeds te verlengen kwam er
bewegingsonscherpte in de foto’s, waardoor het beeld
steeds vager werd. Op het schilderij zie je mijn gezicht met
daarboven het haar, wat recht omhoog staat. In de laatste
fase was mijn hoofd niet meer zichtbaar; alleen vegen laten
de vage contouren van een schouder met een gat erin
zien. De serie is geschilderd in kleuren van fel roze, witte
en blauw. Deze twee series hebben voor mij te maken
met het proces van “Zijn en niet zijn”. Ze zijn metaforen
voor de momenten dat ik me sterk en zelfverzekerd voel
en momenten dat ik me introvert en afwezig ben voor de
wereld om me heen.
Gelaatsuitdrukkingen tussen humor en zotheid

Op de academie zocht ik inspiratie voor een nieuwe
invalshoek voor zelfportret. Na het doorbladeren van het
boek ‘500 zelfportretten’ werd ik, na veel saaie portretten
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72. Marieke Thiescheffer, Zelfportret, 2000
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73. Marieke Thiescheffer, 2000

met een starende blik gezien te hebben, verrast door de
olijke en komisch aandoende beelden van Frans Xavier
Messerschmidt. Hier ligt de kiem voor mijn fascinatie voor
uitdrukkingen. De ongewone kant van jezelf, die je hooguit
in een flits ziet in het dagelijkse leven is, is hier voor de
eeuwigheid bevroren in een beeld van brons. Messerschmidt
heeft zijn eigen gezicht gebruikt voor zijn beelden. Hij doet
dat vooral in het kader van een studie naar de anatomie van
de spieren in je gezicht. In de beelden herkende ik direct
mijn eigen fascinatie voor ‘gekke bekken’, die in de eerder
genoemde ‘plakband’ serie zichtbaar werd. Juist het vrolijke
en niet angst aanjagende sprak me aan in de uitdrukkingen
omdat je humor zou kunnen zien als de bevrijding van
angst.
Ook Arnulf Rainer heeft gelaatsuitdrukkingen van
Messerschmidt gebruikt om de uitdrukking te accentueren.
Ik kende het werk van Arnulf Rainer toen nog niet, en de
gelijkenis verbaast me nu; ook in zijn werk is sprake van een
beklemming. Een overschildering. Alsof je jezelf wegveegt.
In de periode daarna zocht ik gezichten die bij mijn
verlangen naar rust en vrolijkheid pasten. De fantastische
olijke uitdrukking in de koppen van Messerschmidt pasten
daarbij. Ze zijn humoristisch en toch heel serieus. Dat had
ook iets aandoenlijks. Of is het de melancholie van de clown
die Arnulf Rainer er zo scherp in getekend heeft (14).
In mijn onderzoek naar die uitdrukkingen heb ik een
serie foto’s gemaakt, waarbij ik zelf de uitdrukkingen
van de beelden van Messerschmidt imiteer (77,78). De
uitdrukkingen lijken erop, maar zijn toch ook gewoon mijn
gezicht. Ik vind het bijzonder om op die manier met een
kunstwerk van een kunstenaar te communiceren.
Ik ben daarna altijd met enige regelmaat foto’s blijven
maken van extreme gelaatsuitdrukkingen. Het viel het me
op hoeveel uitersten je kunt opzoeken in de uitdrukkingen.
Mijn onderzoek daarnaar is nog niet gestopt. Er zijn emoties
en gelaatsuitdrukkingen die in elke cultuur op dezelfde
manier begrepen worden, zoals lachen, huilen en boos zijn.
Maar niet altijd is een uitdrukking een weerspiegeling van
de gevoelde emotie. Door de fysieke mogelijkheid van het
kunnen gebruiken van 20 verschillende spieren, kan het
een interessante spieroefening zijn, die verrassende beelden
opleveren. Ik maak nu regelmatig zelfportretten, waarbij ik
veel verschillende spieren gebruik. Het levert een scala aan
uitdrukkingen op. Ik weet nooit goed welke uitdrukking
ik in welk schilderij ga gebruiken. Dit heeft met meerdere
factoren te maken, die ik verderop zal toelichten.
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74. Marieke Thiescheffer, Zelfportret, 2000

75. Marieke Thiescheffer, Zelfportret, 2000
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76. Marieke Thiescheffer, Zelfportret, 2000

77. Marieke Thiescheffer, Zelfportret, foto, 2004

78. Marieke Thiescheffer, Zelfportret, foto, 2004

Autobiografische tekeningen en schilderijen

In 2008 heb ik een serie anekdotische tekeningen gemaakt
op basis van foto’s van mezelf uit mijn persoonlijk archief.
Deze tekeningen zetten me weer op het spoor van het
zelfportret. Maar dan veel vrijer. De aanleiding was een
pop-up boekje dat ik in mijn kast vond, waar ik vroeger veel
mee speelde. Je kon de papieren poppen zo vaak als je wilde
andere kleertjes aan doen.Trouwens, ik had als kind ook zelf
een grote pop, waar ik veel mee speelde. Ik kocht en maakte
zelf ook kleertjes voor die pop. Dat was mijn eerste serieuze
hobby. En is was gek op de serie “Marieke…” boekjes waar
ik me aardig mee kon identificeren.
Ik probeerde mezelf in veel verschillende situaties af te
beelden. Het zijn situaties waarin ik bepaalde competenties
van mezelf heb aangesproken. Bij het afdalen in een grot,
was het van belang met weinig licht je weg te vinden (80).
Op vakantie met een rugzak bij een bushalte, de rust van het
alleen maar wachten op de bus die gaat komen (81). Of als
kraker mijn woede beheersen tussen twee agenten die het
gekraakte huis ontruimen (79). De herinnering is niet meer
zoals het werkelijk was, maar een transformatie daarvan.
Sommige tekeningen zijn uitgewerkt in een schilderij.
Het schilderij “Meisje met blaadjes” is gemaakt naar een
jeugdportret en beplakt met half vergane blaadjes, als een
jeugdherinnering welke langzaam vergaat (82).
Vervormde herinneringen aan het bos, de kaasblokjes op
een feestje en het föhnen van mijn haar zijn de onderwerpen
voor deze tekeningen (83,84,85).
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79. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009

80. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009

81. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009
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82. Marieke Thiescheffer, Meisje met blaadjes
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83. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009

85. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009
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84. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009

Intuïtieve en soms abstracte tekeningen

Soms maak ik meer spontane tekeningen, bijvoorbeeld
denkend aan de lijnen van de gezichtsmassage (86), of het
onderzoek naar de ei -en kopvorm (87). Of de tekening
die ik gemaakt heb op muziek tijdens een concert (88). Ze
ontstaan op momenten waarin ik ontspannen ben en op een
intuïtieve manier het potloodlijnen op het papier zet. Het
formaat bleef beperkt tot A4 of 24 x 32 cm.
Voor de cursus ‘werken in serie’ van Marcel van Eeden heb
ik grote tekeningen gemaakt op het formaat van 70 x 100.
Ik werkte met verschillend tekenmateriaal, bracht contrast in
mijn werk (diep zwart), experimenteerde met verschillende
soorten en maten papier, en verschillende manieren om
structuren weer te geven zoals frottage. Ik probeerde meer
de inhoud van mijn werk te sturen en zocht naar thema’s
die mijn werk persoonlijk konden maken. Een lichtend oog,
een schreeuw en de dood zijn herkenbare thema’s in de
drie getoonde werken. Bij andere tekeningen waren ook
natuurlijke elementen of structuren zichtbaar, zoals een
overdruk van gedroogde varens (89,90,91).
Na de zomer in 2009 maak ik ook weer kleine tekeningen.
Het zijn nu niet meer alleen krabbels met dikke en dunne
lijnen, maar er komt meer verhaal in de tekeningen. In veel
natuurlijke vormen zie ik de vorm van het hoofd terug, zoals
bij de schelp (93). Door in de achtergrond de plattegrond
van het aardoppervlak te tekenen krijgt het de associatie
met een luchtballon. Een zwevende kop, dat is een mooie
metafoor voor ‘vrije gedachten’.
In de tekening van de beukenhaag (92) die voor het raam
van mijn atelier staat, probeer ik met de takjes de contouren
van de hoofdvorm te benadrukken. Ook hierin is het lichte
en luchtige van de tekening wat mij bijzonder aanspreekt,
omdat het aansluit bij hoe ik me tijdens het tekenen voelde.
In die tekeningen zocht ik ook naar ruimte. Ik probeerde
de hoofden transparant en doorschijnend te maken, maar
wel met veel diepte. Bij deze meer abstracte tekeningen gaat
het niet meer om een zelfportret, maar veel meer om een
gedachte.
Het hoofd, de zetel van je gedachten

Voor mij is het hoofd ‘de zetel van je hersenen’, de oorsprong
van de gedachte. Hier zetelt je zelfbewustzijn dat bepalend is
voor je identiteit. Een identiteit die gevormd wordt door je
herinnering aan wie je was in het verleden. De herinnering
is alleen niet meer de werkelijke gebeurtenis, maar vervormt
door de tijd. Herinner je iets nog omdat je het nog vanuit
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86. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009

87. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009
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88. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009

89. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009
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90. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009

91. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009
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92. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009
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93. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009
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94. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009

95. Marieke Thiescheffer, zonder titel, 2009

jezelf weet, of omdat je ouders het hebben verteld of omdat
je het op de jeugdfoto’s hebt gezien.Vanuit die redenering is
je herinnering het vooral een ervaring van het hier en nu. Je
bent daarmee als mens in staat om een eigen werkelijkheid
te creëren. De kopvorm is voor mij de meest essentiële
vorm in mijn werk.

het beeld veel voorkomt bij religieuze portretten. Soms
wil ik dat ook en is dat een voordeel, omdat ik tijdens het
schilderen me vaak geïnspireerd voel (96), maar dat is niet
gebonden aan een religieuze stroming. Ik geloof wel in
spiritualiteit, wat voor mij betekent dat je geïnspireerd kunt
leven in het hier en nu. Dit is een aspect wat zichtbaar kan
worden in mijn schilderijen. Maar ik zoek het dan vooral in
thema’s als lichtheid, zwevende hoofden en intense aandacht
voor het leven om ons heen.
Bij het zoeken naar een achtergrond was voor mij het
belangrijkste doel om het lichte en ruimtelijke rondom
het hoofd te benadrukken. Doorgaans koos ik voor een
landschap, gezien vanuit de lucht. De ruimte om het hoofd
is een metafoor voor de vrijheid van de geest.

Ontwikkeling naar transformaties of formaties in
trance

Ik begon te zoeken naar een relatie tussen de uitdrukking
in het gezicht en het natuurlijke element in het beeld
(94,95). In eerste instantie probeerde ik dat met behulp
van computerprogramma’s uit te werken, maar in mijn
tekeningen lukte dat beter, omdat je in je tekeningen alles
direct kunt laten gebeuren wat je wilt, zonder ingewikkelde
manoeuvres op de computer.
In mijn portretten is de centrale ligging van het hoofd en de
symmetrie in het beeld lange tijd kenmerkend geweest. Na
het schrijven van de scriptie en het lezen van opvattingen
hierover kan ik wel zeggen dat ik mij vaag bewust was dat
de symmetrie en de centrale positie van de hoofdvorm in
75
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Intuïtief werken

De ontwikkeling van mijn werk is vooral een intuïtief
proces, waar ik met kleine stapjes een rationele sturing
aan geef. Naast dat ik schildertechnisch nog veel aan het
ontdekken ben wordt het voor mij steeds duidelijker dat ik
vooral mijn stemmingen probeer te vangen in een beeld.

96. Marieke Thiescheffer, Licht, 2010
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97. Marieke Thiescheffer, Opluchting, 2010

Nostalgie, emoties als boosheid, dromen, paniek, rust, onrust,
vrijheid, beklemming, vervormde herinneringen, spanning
en ontspanning, licht en donker.
Ik blijf foto´s maken van extreme uitdrukkingen in mijn
gezicht, als een bevroren herinnering van een enerverende
ervaring. Door ze te combineren met natuurlijke en
organische vormen rondom het hoofd hoop ik die emoties
symbolisch te kunnen bezweren en tot rust te brengen.
“Opluchting” (97) visualiseert een moment uit dromen,
waarin blijkt dat je onder water kunt ademhalen.
De kopvorm als vast element geeft mij de vrijheid om
daarbinnen veel onderzoek te doen. Dat is wel een
kenmerkend aspect van mijn werk; het is nooit één ding.
Ik heb niet alleen veel uitdrukkingen, maar ook veel
verschijningsvormen. De veelzijdigheid, de vele kanten
van mijn persoonlijkheid in een snelle veranderende
samenleving zijn kenmerkend. Ik pas me als een amoebe
aan in de glibberige omgeving van organische vormen.
Daarin gedij ik het best. In “Sensoren” (98) groeien stengels
als armen van een plant uit het hoofd, alsof ze alles in de
omgeving willen opnemen met de gevoelige tentakels.
Begin 2010 ga ik weer schilderen in de hoop dat daarin
meer eenheid komt door de stijl van schilderen en de
verschillende sferen naast elkaar kunnen blijven bestaan.
Mijn tekeningen en foto’s van gelaatsuitdrukkingen blijven
de belangrijkste bron voor de schilderijen. Het schilderij
“Verwondering” (99) staat symbool voor mijn worsteling
met de techniek. Het is net alsof ik de vrijheid een losse
schildertoets (vogels) niet kan pakken doordat ik vast zit in
een traditionele schilderstijl.
Ik probeer de verf meer als een materie benaderen. Daar
waar ik vroeger in drie of vier lagen het beeld opbouw,
stop ik nu soms al na het schilderen van de eerste onderlaag.
Het schetsmatige karakter en de kracht van het beeld is
soms verrassend. Ik zie het bijna als de overgang van de
traditionele schilderkunst met de gladde schildertechniek
waar de verfstreek onzichtbaar is naar het impressionisme,
met de losse penseelstreek en een schetsmatige opzet. Het
doek is op sommige plekken nog zichtbaar, zoals bij het
dubbelportret “Vogels, vrij van bewustzijn” (100). In dit
schilderij probeer ik duidelijk te maken dat je je als mens
kunt identificeren met dieren. En dan doel ik op het
instinctieve, een staat van zijn waarin het zelfbewustzijn
ontbreekt.
Het laatste schilderij wat ik tot nu toe heb heeft als titel
“Intentie”. Hierin visualiseer ik dat je zelf iets kan doen
(massage) om rust te brengen in de vele prikkels van je
gedachtenstromen.
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98. Marieke Thiescheffer, Sensoren, 2010

99. Marieke Thiescheffer,Verwondering, 2010
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100. Marieke Thiescheffer,Vogels, vrij van bewustzijn, 2010
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Toekomst

Er is nog veel onderzoek te doen naar uitdrukkingen in
zelfportretten voor mij in de toekomst. Ik probeer langzaam
maar zeker los te komen van hele persoonlijke uitdrukkingen
naar meer voor iedereen herkenbare emoties. Ook wordt
het moment van de uitdrukking steeds belangrijker. Ik
denk dan bijvoorbeeld aan uitdrukkingen van musici
tijdens het musiceren. Maar ik kan me ook voorstellen dat
ik momenten en uitdrukkingen uit een specifieke periode
uit mijn leven verder uitwerk. Wat betreft mijn technische
schilder ontwikkeling: de ingezette lijn van losser schilderen
zal ik doorzetten. Ook omdat het daardoor mogelijk wordt
mijn eigen handschrift specifieker te ontwikkelen. En ik wil
veel meer met kleur doen.
De tekst voor de samenvatting van mijn werk in het
eindexamenboek van de KABK 2010 is:
“Vrij bewust zijn”
De kwetsbare grens tussen humor en zotheid.
De tegenstelling van basale paniek en rust.  
De vrijheid van vogels die je niet kunt bevatten van onder
de sluier van je haar.
De opluchting, als je merkt dat je in je droom onder water
kunt ademhalen.
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