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01 Lucian Freud 

A All Too Human I 
Wat gebeurt er als we alle schijn laten varen en ons onderwerpen aan het harde licht van de 
realiteit? De schilderkunst van Lucian Freud is één grote zoektocht naar een antwoord op deze 
vraag. Op All Too Human, de grote tentoonstelling die Tate Britain in het voorjaar van 2018 aan 
honderd jaar Britse schilderkunst wijdde, was hij de grote ster.  
Een aantal van zijn beroemdste doeken was er in één zaal verenigd: de in het zwart geklede Bella, 
de naakte David met zijn hond Eli, Sue Tilly, de dikke vrouw, Leigh Bowery, The Big Man, het 
meisje in de gestreepte pyjama. En ook het portret dat de schilder in 1973 van zijn moeder maakte, 
het kleinste maar misschien ook wel het mooiste doek van de tentoonstelling.  
Bacon, Freud and a Century of Painting Life was de subtitel van de tentoonstelling. De twee grote 
meesters van ‘The School of London’ vormden weliswaar de kern van het verhaal maar stonden niet 
apart. Juist de bedding waarin ze werden geplaatst maakte de tentoonstelling zo interessant, een 
context die zich zowel in tijd als ruimte veel verder uitstrekt dan we ons realiseerden.  
Waarheid gaat boven schoonheid, All Too Human liet zien hoe diep dit adagium in de Britse kunst is 
geworteld. ‘Waarheid’ overigens die zich in allerlei gedaanten toont: als ode aan het leven, als 
toewijding aan het metier, als stijl, maar ook als de zuivere empirie van het schilderen: het doek en 
de verf als het beeld van de stoffelijke wereld waarin alle ervaringen liggen verankerd. 
Heel opvallend hoe radicaal het perspectief in korte tijd is veranderd. Was het dominante verhaal 
van de twintigste eeuw altijd dat van de door Parijs en New York gedicteerde, autonome en 
conceptuele kunst, inmiddels wordt het alom herschreven langs alternatieve lijnen. Niet meer als 
één groot verhaal maar als een verzameling van gerelateerde vertellingen. Waarbij voor een aantal 
geldt dat ze, om dezelfde redenen waarom ze altijd werden genegeerd, nu juist in het middelpunt 
van belangstelling staan.  
Zoals de Britse schilderkunst dus. Kunst die rechtstreeks op het leven is betrokken, die echte 
mensen in beeld brengt en getuigt van een groot meedogen met de tragiek van het bestaan.  

B De ervaring van het bestaan 
As a young man I was not obsessed with working in a specific way, even though I felt very little 
freedom. I could never put anything into a picture that wasn’t actually there in front of me. That 
would be a pointless lie, a mere bit of artfulness. 

In houding en denken is Freud op en top een Britse schilder. Op zoek naar het ‘echte leven’ richt hij 
zich in alles op de meest concrete, empirische ervaring van het bestaan.  
Aanvankelijk legde hij deze vast in een minutieus realisme dat zich van een vlakke, lineaire taal 
bediende. Later ontwikkelt hij een veel bredere, picturale stijl. Varkensharen kwasten nemen de 
plaats van de marterharen waaier met als gevolg dat een zuiver visuele poëzie plaats maakt voor de 
rauwe esthetiek van verf en huid.  
Deze nieuwe empirische grondslag krijgt vanaf de jaren zestig, met name in de naaktportretten, nog 
een nieuwe dimensie toegevoegd: de huid van het schilderij wordt een met die van het afgebeelde 
lichaam. Beide staan voor de kneedbare, oneindig veranderlijke verschijningsvorm van een bestaan 
dat van alle toegevoegde waarde is ontdaan, esthetische en formele evengoed als morele. Een 



bestaan dat is teruggebracht tot zijn naakte, zuiver fysieke gedaante. Wat zijn poging om dit in zijn 
plastische gedaante te vangen vooral ook zo overtuigend maakt is de uiterst methodische 
werkwijze: iedere afzonderlijke penseelstreek getuigt van de noodzaak het precies zó te doen, een 
concentratie waarmee de schilder de kijker bij de urgentie van zijn zoektocht betrekt en hem tot 
deelnemende getuige maakt.  
Met als resultaat een kunst die de realiteit haast ondraaglijk dichtbij brengt, die even louterend als 
confronterend is en evenveel meedogen als weerstand oproept.  

C Het verhaal van Lucian Freud 
De weg die de jonge Lucian Freud ging voerde van Berlijn naar Londen, Parijs lag niet op de route. 
Als hij de stad later in zijn leven bezoekt heeft hij de cruciale momenten in zijn artistieke 
ontwikkeling al achter zich: de reproducties van Dürer die het familie-appartement in Berlijn 
sierden, de kunst van de Neue Sachlichkeit, de koele realistische stroming die in zijn jonge jaren in 
Duitsland furore maakte. Het op traditionele, ambachtelijke leest geschoeide kunstonderwijs dat hij 
vanaf zijn veertiende in Engeland genoot voegde hier het zijne aan toe, net als de fascinatie die hij 
ontwikkelde voor enkele grootheden van weleer, met name Ingres.  
Al vroeg kwam hier een uitgesproken desinteresse in zuiver artistieke of formele 
probleemstellingen bij. De esthetiek die aan het Parijse modernisme ten grondslag lag was hem 
vreemd: een kleur of een vorm an sich, wat moet je ermee?  
Wat hem wel beroerde was de mogelijkheid die de schilderkunst biedt om dichter bij de 
werkelijkheid te komen. Lucian Freud is de oer-realist, de schilder die de ongrijpbaarheid van het 
bestaan beantwoordt met de empirie van de waarneming, vertaald in een objectieve stijl, een 
‘democratische’, nevenschikkende ordening van de delen en een niet-aflatende aandacht voor het 
detail. Een nadere kennismaking met het vroege werk laat zien welke weg de schilder hierbij ging.  

D Het atelier van de schilder 
In de huizen waar hij woonde - eerst vanaf 1943 op een aantal adressen in de Londense wijk 
Paddington later in het chique Holland Park - richtte Freud zijn atelier in als het lege centrum van 
zijn wereld. Meer nog dan het decor van zijn portretten is de barre, volledig gestripte ruimte de 
driedimensionale versie van het kale canvas waarop de kunstenaar zijn zienswijze op verwerkelijkt.  
Nog iets dat de kaalheid van het atelier bewerkstelligt: de nadruk op de pure chemie van schilder en 
model, van oog en doek. Een uitwisseling die alleen in deze context optimaal kan werken.  
Dat de schilder bij voorkeur zijn familie en vrienden als model gebruikt, is niet vreemd. Alleen zij 
immers voorzien in de aanwezigheid waarmee de fundamentele leegheid kan worden beantwoord. 
Alleen met hen ontstaat een beeld van een bestaan dat leeg en gevuld tegelijk is en dat de schilder 
uitdaagt tot zijn meest objectieve en intensieve verslaglegging in verf.  

E The School of London 
Het begrip The School of London werd pas in 1976 gemunt door de van oorsprong Amerikaanse 
schilder R. B. Kitaj ter onderscheiding van de langer bestaande aanduidingen als L’École de Paris 
en The New York School. Kitaj deed dit bij gelegenheid van de door hem gecureerde 
tentoonstelling The Human Clay (naar een dichtregel van W.H. Auden) waarin hij zijn eigen werk 
toonde naast dat van schilders als Frank Auerbach, Leon Kossoff, Francis Bacon en Lucian Freud.  
Nu pas, meer dan twintig jaar na de oorlog, kon de blik zich verbreden en kwamen ook 
ontwikkelingen in beeld die niet door Parijs of New York waren gedicteerd. Met name Lucian Freud 
was voor velen een ontdekking. Waar de meesten van zijn collega’s met hun rauwe, expressieve 
werk nog typisch jaren ’50 waren, onttrok zijn werk zich aan iedere bestaande indeling. Alleen het 



gegeven dat hij weigerde de ‘objectieve realiteit’ los te laten, maakte hem in zekere zin tot een 
dissident. En precies met deze afvalligheid kwam hij - zonder daar zelf op aangestuurd te hebben - 
in het middelpunt van het eigentijdse discours te staan.   

F All Too Human II 
Nadat hij met Die Geburt der Tragödie al een eerste proeve van zijn denken had geleverd, kwam 
Friedrich Nietzsche met Menschliches, Allzumenschliches pas echt tot zijn thematiek en stijl. Geen 
denker die ons zó onbarmhartig confronteerde met wat de moderne tijd ons heeft gebracht dan hij. 
God is dood en mét de ontmaskering van de overgeleverde metafysische constructies zijn ook de 
daarbijbehorende waardensystemen uitgehold. Wat hebben we nog in handen, nu alles tot het 
menselijke is gereduceerd, het ál te menselijke?  
Vanaf het midden van de negentiende eeuw is voor iedereen duidelijk wat de moderne tijd met de 
mensheid doet. Nietzsche staat met zijn waarnemingen niet alleen. Wat de grote denker in zijn 
aforismen zo kernachtig verwoordt, is in principe ook aan de orde in de verhalen van Dostojevski 
en Zola of de schilderijen van Courbet en Manet. Direct of indirect, gaan ze allemaal over het 
algemene verlies van betekenis, de vervreemding en de onthechting en de kille leegte van een 
materialistisch bestaan. Het zijn de grote thema’s van een wereld die in de greep is van een 
omvattende en definitieve omslag.  
In dezelfde tijd ontstaan in de kunst overal in Europa realistische bewegingen die een brede, 
rijkgeschakeerde tendens vormen die zich tot in onze tijd zal doorontwikkelen. Toch is het verhaal 
van deze tendens lang onderbelicht gebleven. In de overgang naar de twintigste eeuw immers 
nemen formalisme en idealisme de overhand en ontwikkelt de moderne kunst zich verder langs 
lijnen die vooral ook in Parijs en later ook New York worden uitgezet. Een ontwikkeling die ook ná 
1945 nog doorgaat en dan zal worden vastgelegd als hét grote verhaal van de moderne kunst.  
Grote verhalen zijn altijd constructies achteraf, verklaringsmodellen die niet zonder bedoelingen tot 
stand zijn gekomen. Intussen moeten we er niet veel meer van hebben en terecht. Geldt niet voor 
elk meta-narratief dat het zich alleen kan handhaven door de echte verhalen het zwijgen op te 
leggen? 
 
G Naked Portraits 
Een exposé van een aantal bekende werken van Lucian Freud brengt een schilder in beeld die als 
geen ander staat voor de continuïteit van het Britse realisme. Dat hij op zijn oude dag nog uitgroeide 
tot de hoogst gedoteerde kunstenaar van zijn tijd zegt niet alleen veel over de kwaliteit van zijn 
werk maar ook over de veranderde smaak: in de eentwintigste eeuw zoekt kunst weer nadrukkelijk 
de nabijheid van het leven. Voor Lucian Freud was dit altijd al de kern van de zaak.  
Zijn faam heeft hij vooral te danken aan zijn Naked Portraits, de notoir realistische, in brede 
penseelstreken uitgevoerde naakten die vanaf de jaren zestig ontstaan waarvoor familieleden en 
vrienden en soms ook celebraties poseerden: van zijn dochter Bella tot aan supermodel Kate Moss. 

  
 


