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Dit najaar organiseert de National Gallery de eerste grote Britse
tentoonstelling gewijd aan de Weense portretkunst � Moderne blik:
Het portret in Wenen 1900. Deze portretkunst maakt deel uit van de
opvallende opbloei van de moderne kunst in de Oostenrijkse hoofdstad
gedurende het beroemde fin de siècle: kunstenaars werkten voor
opdrachtgevers en in Wenen moesten moderne schilders zich
concentreren op de weergave van het individu.
Iconische portretten uit deze periode – van Gustav Klimt, Egon Schiele,
Richard Gerstl, Oskar Kokoschka en Arnold Schönberg zijn
Gustav Klimt, Postuum portret van Ria Munk
tentoongesteld naast schilderijen van belangrijke en toch minder
III, ca. 1917�18 © Eigendom van The Lewis
bekende kunstenaars zoals Broncia Koller en Isidor Kaufmann. In
Collection
tegenstelling tot hun tijdgenoten die in Parijs, Berlijn en München
werkten, en gezien de vraag op de lokale markt, schilderden Weense kunstenaars zoals Klimt uitsluitend
portretten van individuen. Portretten domineren hun oeuvre; daarom verkent deze tentoonstelling het
voortdurend veranderende uiterlijk van kunstenaars, opdrachtgevers, families, vrienden, intellectuele
bondgenoten en beroemdheden uit deze tijd en op deze locatie.
Schilderijen van grote collecties aan weerszijden van de Atlantische oceaan, waaronder enkele die haast nooit
het Belvedere in Wenen en de MoMA in New York hebben verlaten, worden tentoongesteld naast zelden
vertoonde en toch opzienbarende portretten uit kleinere openbare en privéverzamelingen. De meeste
portretten zijn op doek geschilderd, maar bezoekers kunnen ook tekeningen bekijken en de macabere
dodenmaskers van Gustav Klimt (1918); Ludwig van Beethoven (1827), Egon Schiele (1918) en Gustav Mahler
(1911), die zijn geleend door het Wien Museum Karlsplatz. Ook wordt het familie�fotoalbum van Edmund de
Waal, de beroemde schrijver van De haas met de amberkleurige ogen (2010) tentoongesteld. De familie van De
Waal maakte ooit deel uit van een zeer rijke joodse bankdynastie in Wenen; deze fotografische memoires zijn
beschreven als een 'charmante geschiedenisles'.
Hoogtepunten van de tentoonstelling zijn: De familie (zelfportret) van Schiele (1918, Österreichische Galerie
Belvedere, Wenen); Naakt zelfportret van Gerstl (1908, Leopold Museum, Wenen); Portret van een dame in het
zwart van Gustav Klimt (ca. 1894, privéverzameling) en Portretten van Christoph en Isabella Reisser van Anton
Romako (1884�5, Leopold Museum, Wenen).

Ook te bezichtigen is Gustav Klimt’s Portret van Hermine Gallia (1904, The National Gallery, Londen) de
beklemmende afbeelding van een joodse beschermvrouw van kunstenaars en designers, wier familie door het
antisemitisme in de jaren 1930 uit Wenen werd verdreven. Dit is het enige schilderij van deze Weense
topkunstenaar dat deel uitmaakt van de collectie van de National Gallery. De tentoonstelling omvat ook een
kamer die is gewijd aan het portret als liefdesverklaring en herinnering aan gestorvenen, terwijl het laatste
display een blik werpt op de onafgemaakte of achtergelaten schilderijen die niet aan de verwachtingen van de
kunstenaars of opdrachtgevers voldeden.

Moderne blik: Het portret in Wenen 1900 behandelt een uitzonderlijke periode uit de multinationale, multi�
etnische en multireligieuze stad Wenen, hoofdstad van het Oostenrijks�Hongaarse Rijk (1867–1918). De
tentoonstelling onderzoekt de middenklassen uit het 19e�eeuwse Wenen, de zgn. Biedermeierperiode, die
wordt vertegenwoordigd door kunstenaars zoals Frederich von Amerling en Ferdinand Georg Waldmüller, wier
portretten door de moderne schilders van de stad in 1900 werden 'herontdekt'. Dit wordt gevolgd door de
periode van 1867 tot 1918 met een studie van portretten van kinderen, families, kunstenaars, mannen en
vrouwen in professionele en echtelijke staat.
Dit tijdperk begon met liberale en democratische hervorming, stedelijke en economische vernieuwing en
religieuze en etnische tolerantie, maar eindigde met de opkomst van conservatieve, nationalistische en
antisemitische massabewegingen. Deze drastische veranderingen hadden grote gevolgen voor de samenstelling
en het zelfvertrouwen van de middenklassen in Wenen, veelal bestaande uit immigranten van joodse afkomst
of met joodse connecties. Deze nieuwe Weense maatschappelijke groep uitte haar status en sociale
betrokkenheid door middel van portretten; en portretten weerspiegelden daarom ook steeds vaker hun zorgen
en sociale vervreemding.
James Leigh�Pemberton, CEO van Credit Suisse in Engeland zegt: "Met trots steunen wij deze eerste grote
tentoonstelling van de National Gallery gewijd aan de ontwikkeling van de portretkunst in Wenen rond het
begin van de twintigste eeuw. Deze stimulerende portrettenverzameling biedt ons de unieke kans om de
multiculturele Weense maatschappij te ontdekken tijdens een zeer belangrijke periode uit de Europese
politieke geschiedenis.”

Moderne blik: Het portret in Wenen 1900 staat onder het beheer van Dr. Gemma Blackshaw, Associate
Professor, History of Art and Visual Culture in Plymouth en gastcurator van de National Gallery. Het project is
het geesteskind van Christopher Riopelle, curator van schilderijen na 1800 van de National Gallery.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexandra Moskalenko op alexandra.moskalenko@ng�
london.org.uk / +44 (0)20 7747 2596. Persfoto's zijn verkrijgbaar bij http://press.ng�london.org.uk. Voor een
gebruikersnaam neemt u contact op met het National Gallery Press Office op +44 (0)20 7747 2865 of via e�mail:
press@ng�london.org.uk
Voor meer informatie neemt u contact op met +44 (0)20 7747 2885 of met information@ng�london.org.uk
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Organisatie

Moderne blik: Het portret in Wenen 1900 is georganiseerd door de National Gallery, Londen.
Publicatie

Facing the Modern: The Portrait in Vienna 1900 is gepubliceerd door de National Gallery Company ter
ondersteuning van de tentoonstelling.
Het voorwoord van het bijbehorende boek is geschreven door Edmund de Waal, geredigeerd door Dr.
Blackshaw.
Openingstijden
Bezichtiging voor de pers: 8 oktober 2013
Open voor het publiek: 9 oktober 2013
Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur (laatste toegang om 17.00 uur)
Vrijdag 10.00 tot 21.00 uur (laatste toegang om 20.15 uur)
Publicatiedatum: juni 2013

