
VERGEET ME NIET ……….DIT BEN IK

Zie je mij? En hoe zie je me dan? Machtige keizers,
flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Steeds
meer mensen lieten zich in de 15de en 16de eeuw
vereeuwigen. Vergeet me niet gaat over ambities, verlangen
en verlies. Over hoe mensen herinnerd willen worden.

De wens om te herinneren en zelf herinnerd te worden is een heel oude en menselijke
behoefte. Al vanaf de oudheid maakte men daarom portretten en in het huidige straatbeeld
is de selfie niet meer weg te denken. Ergens daar tussenin, rond 1500, begon de eerste
echte bloei van het portret in Europa.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/vergeet-me-niet/story/verge
et-me-niet

WAT IS PORTRETKUNST EN HOE IS HET
ONTSTAAN?
BY NIENKE, 29/03/2017

Portretkunst is een fascinerend fenomeen. Wat bezielt iemand om een portret aan de
muur te hangen? Vaak is de oorzaak te vinden in het vast willen leggen van een
gebeurtenis, zoals een familieportret tijdens een bruiloft, of als soort herinnering aan
een gemist persoon, huisdier of onderwerp. Onder portretkunst vallen dus niet alleen
schilderijen van personen, maar ook van personen of onderwerpen. Wanneer noem je
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een schilderij eigenlijk een portret? En wat is er bekend over de geschiedenis van
portretkunst?

De kracht van de kunstenaar
De betekenis van portretkunst is vaak verbonden met de kunstenaar. Schilders hebben
de keuze om op zoek te gaan naar:

1. een karakteristieke houding,
2. expressie van het gezicht,
3. een spel van lichtval en compositie

Door het benadrukken van een of meerdere van deze bovenstaande aspecten, probeert
de kunstenaar de persoonlijkheid van het geschilderde object duidelijk uit te drukken.
Daardoor kan het zijn dat de aanschouwer van de portretkunst zich een beeld kan
vormen van een voor hem of haar onbekend personage of gebeurtenis op het portret.

De geschiedenis van portretkunst
Portretkunst bestaat al heel lang. Vanaf het moment dat mensen schilderingen
gebruikten om gebeurtenissen en emoties uit te beelden, kun je spreken van
portretkunst.

Romeinse portretten

De Romeinse schrijver Plinius de Oudere vertelde over de uitvinding van het portret, in
de periode van 70 na Christus. Een vrouw van een militair trok met houtskool een



schaduw van haar geliefde over op een muur waar hij op dat moment voor zat. Door
deze tekening kon ze net doen alsof ze bij elkaar waren op de momenten dat hij op
veldtocht was. Er is echter geen bewijs van dit romantische verhaal.

De eerste eeuwen na Christus

In eerste instantie waren het vooral mensen van hoog aanzien die portretten lieten
maken. De oudste variant van portretten van gewone burgers, zijn fresco’s die in Kreta
gevonden zijn, stammend uit 100-300 na Christus. In deze portretten werd het ware
uiterlijk van een levend personage weergegeven. Het portret werd na overlijden bij de
dode gezet, om ronddolende geesten het juiste lichaam te wijzen. Tijdens de 4e eeuw
werden waarheidsgetrouwe portretten minder populair. Schilders verbloemden de
waarheid en de personages op de schilderijen werden meer een verheerlijking dan een
authentieke weergave.

Renaissance, hoogtijdagen voor portretkunst

In de late middeleeuwen begon deze soms bizarre verheerlijking weer af te nemen en
kun je weer spreken van een portret zoals het ‘bedoeld’ is. Een vrij eenvoudige
weergave van de werkelijkheid, waarbij herkenbaarheid van het gezicht of de
gebeurtenis een grote rol speelt.

De geschiedenis van portretkunst kwam pas echt in bloei in de renaissance. In die
periode werd het individu belangrijk, en portretkunst liftte daarop mee. Het belang van
realisme in de portretten kwam weer terug, de zelfverheerlijking werd nog minder
belangrijk.

De 16e en 17e eeuw

De Haarlemse portretschilder Frans Hals (1582-1666) is een van de bekendste
Nederlandse portretkunstenaars van Nederland. Frans Hals was een voorbeeld voor



heel veel andere schilders. Hij was erg goed in het snel vastleggen van het karakter van
zijn personage. Daardoor ontstond een levendig portret, dat veel mensen nog altijd
aanspreekt.

Fotografische portretkunst

Vanaf halverwege de 19e eeuw werd steeds vaker fotografie gebruikt om portretten te
maken. In het begin bestond daar veel weerstand tegen. Met foto’s kon in die tijd nog
niet gesmokkeld worden. Als iemand er slecht uit zag, was dat op de foto zichtbaar. Hoe
verder fotografie zich ontwikkelde, hoe beter geaccepteerd fotografie portretkunst
werd. Door te spelen met sluitertijden, lichteffecten, beeldscherpte en allerlei andere
aanpassingen, is de fotografische portretkunst in de hedendaagse tijd erg belangrijk.

.

https://www.betaalbarekunst.nl/kunstnieuws/fotografie-kunst-wat-zijn-de-kenmerken/
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portrettisten in een breder verband (verschillende technieken)

Grayson Perry Kunstmuseum Den Haag tot 3 april 2022Tapijt

De Britse kunstenaar en winnaar van de Erasmusprijs Grayson Perry (1960)
werkt met een grote diversiteit aan technieken en materialen, en noemt
zichzelf “een pottenbakkende travestiet”. Hij is een provocateur die op
humoristische wijze de confrontatie zoekt tussen oud en nieuw, tussen
acceptabel en shockerend.
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Portret

Dubbelportret, 18e-eeuws door Nicolas de Largillière

Familieportret

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Largilli%C3%A8re


Een daguerreotypie van de Amerikaanse dichter Edgar Allan Poe, rond 1848

Een portret is een al dan niet artistieke voorstelling van een persoon of een groep.
Dit kan bijvoorbeeld een schilderij, een foto of een gebeeldhouwde weergave van
iemands hoofd of buste zijn. In sommige gevallen wordt een herkenbaar object of

Soorten portretten[bewerken | brontekst bewerken]

Portretten zijn vaak eenvoudige afbeeldingen van het gezicht zonder veel creativiteit
(zoals pasfoto's). De opzet is te tonen hoe de persoon eruitziet, met soms wat
artistiek inzicht in zijn of haar persoonlijkheid. Meestal is herkenbaarheid van het
gezicht het belangrijkst.

Een portret waar twee personen op zijn afgebeeld wordt een dubbelportret
genoemd, een met meer dan twee personen een groepsportret. Als een kunstenaar
een portret van zichzelf maakt, wordt het een zelfportret genoemd.

Portretten worden vaak gemaakt naar aanleiding van een gebeurtenis (de
klassenfoto, een familieportret bij een jubileum) of ter herinnering
(burgemeestersportret). Portretfotografie is een commerciële industrie in de hele
wereld. Een kunstschilder die gespecialiseerd is in portretten wordt
een portretschilder genoemd.

Portretten van leiders en staatshoofden (staatsieportretten) zijn vaak symbolen voor
een staat. In de meeste landen is het gebruikelijk een portret van het staatshoofd op
te hangen in belangrijke overheidsgebouwen. Overmatig gebruik van het portret
van een leider kan een teken zijn van persoonsverheerlijking. Voorbeelden hiervan
zijn de portretten van Adolf Hitler en Saddam Hoessein tijdens hun bewind.

In de literatuur en de media wordt met de term 'portret' een geschreven dan wel
audiovisueel vormgegeven beschrijving of analyse van een persoon of onderwerp
bedoeld. Een dergelijk portret kan een diep inzicht opleveren.
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Een bijzondere vorm van een portret is het portrait historié. De geportretteerden
worden dan uitgebeeld als mythologische, Bijbelse, legendarische of literaire
figuren.

Een portretfoto voor een politiedossier wordt een mugshot genoemd.[1][2]

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Enkele van de vroegste portretten van mensen die geen koningen of keizers waren,
zijn de Fajoemportretten (mummieportretten) die bewaard zijn gebleven in het
droge klimaat van de regio Fajoem in Egypte. Dit zijn de enige schilderijen uit de
Romeinse periode die bewaard zijn gebleven, afgezien van fresco's, zoals die in
Pompeï.

Portretkunst bloeide in Romeinse beeldhouwwerken, waarvan de geportretteerden
eisten dat ze realistisch waren, zelfs de minder knappe. Tijdens de 4e eeuw verloor
het portret terrein aan een verheerlijkt symbool van hoe de persoon eruitzag. Echte
portretten van het werkelijke uiterlijk van individuen verschenen opnieuw in Europa
in de late middeleeuwen, in Bourgondië en Frankrijk.

Het vroegst bekende geschilderde zelfportret was dat van
de Franse kunstenaar Jean Fouquet rond 1450, maar als de definitie wordt
uitgebreid, is het eerste zelfportret dat van een Egyptenaar, farao Akhnaton's
beeldhouwer Bak, die een voorstelling van zichzelf en zijn vrouw Taheri hakte rond
1365 v.Chr. Toch lijkt het aannemelijk dat zelfportretten teruggaan tot
de rotstekeningen.

In de middeleeuwen verschenen op religieuze schilderijen donorportretten,
portretten van de personen die het schilderij aan de kerk hadden geschonken.[3]

Sinds het begin van de fotografie hebben mensen fotoportretten laten maken. Rond
1839 werden de eerste portretfoto's gemaakt. De populariteit van
het daguerreotypie in het midden van de 19e eeuw werd voornamelijk veroorzaakt
door de vraag naar goedkope portretten. In steden overal ter wereld
verschenen fotostudio's, waar soms meer dan 500 platen per dag werden
geschoten. De stijl van deze vroege werken hangt samen met de technische
uitdagingen van deze vroege fotografie. Zo waren de platen weinig gevoelig, zodat
de belichtingstijd tot wel 30 seconden bedroeg. De geportretteerde moest al die
tijd stilzitten. Ook speelde de esthetiek van die tijd een rol. Geportretteerden
werden over het algemeen neergezet gezeten tegen een effen achtergrond en
belicht met het zachte licht van een hoog raam en alles wat met spiegels
gereflecteerd kon worden. Met de zich ontwikkelende fotografische technieken
namen enkele fotografen hun talenten mee naar buiten de fotostudio: naar
slagvelden, overzee, en naar de wildernis. Ook daar werden voortaan portretfoto's
genomen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Portrait_histori%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mugshot&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Portret#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Portret#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Portret&veaction=edit&section=2
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Portret&action=edit&section=2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fajoemportret
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fajoem-depressie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egypte_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fresco_(schilderterm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Fouquet
https://nl.wikipedia.org/wiki/1450
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Farao
https://nl.wikipedia.org/wiki/Akhnaton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotstekeningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Donorportret
https://nl.wikipedia.org/wiki/Portret#cite_note-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Daguerreotypie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Studio_(fotografie)



