George Hendrik Breitner – Zelfportret in het atelier 1888 37x52,5cm
In “Zelfportret in het atelier” valt direct op dat wij niet naar hem kijken. Hij kijkt
ons recht aan met een provocerende blik en vanuit zijn veilige omgeving. Door
zichzelf zo af te beelden geeft hij aan minimaal op gelijke hoogte met ons te
staan. Tegelijkertijd lijkt het alsof wij zijn ruimte binnendringen en weet hij een
gevoel van onbehagen over te brengen.
De achtergrond is grijzig en grauw, er valt weinig te ontcijferen. We zien we aan
de muur een paar studies hangen waarvan die met een kat in het oog springt.
Ook zien we work in progress: een doek waaraan gewerkt wordt. Zijn atelier lijkt
niet op de begane grond te zitten, in de voor ons rechter hoek is een schuin dak
te ontwaren.
In de tweede helft van de 19e eeuw werd de kunstgeschiedenis nog voornamelijk
door de romantische stroming gedomineerd. De romantiek ontstaat als reactie op
een periode van politieke onrust en omwentelingen. Kunst wordt ingezet om het
nationale gevoel weer te versterken en de maatschappij schoonheid te geven.
Het kunstenaarschap is een roeping en enkel de kunstenaar kan ware
schoonheid zichtbaar maken en deze krijgt een bijna mythische status. Van de
schilder werd verwacht dat hij technisch hoogstaand, intellectueel en geleerd
was. Daarnaast was ook een specifieke vorm van fantasie een vereiste. Dit is ook
terug te zien in de schilderingen van hun ateliers uit die periode. Het zijn grote
zalen vol met intelligente boeken, rekwisieten en smaakvol antiek. De
kunstenaar bevindt zich als uitzonderlijk wezen te midden van zijn werk. Het
geheel zag er onberispelijk uit en het leek of er nooit geschilderd werd evenals
hun zelfportretten waarin ze zichzelf neerzetten als keurige heren. Dit was wat
de opdrachtgevers van de kunstenaar verwachtten. Door deze vraag en aanbod
situatie verdween echter het vernieuwende, de kunstenaar en de tussenhandel
keek voornamelijk naar wat populair kon zijn onder de doelgroep.
In die periode kwamen ook kunstenaars zoals George Breitner in beeld. Hij hield
er een andere levensstijl en studiepatroon op na. Tijdens zijn eerste, deels
mislukte (hij haalde wel zijn tekenakte), studieperiode aan de academie komt hij
net als autodidact Vincent van Gogh in contact de Haagse School.
Deze beweging verafschuwde onderwerpen van het alledaagse leven en streefde
naar een nostalgisch ontroerend realisme met het landschap als onderwerp.
Vincent van Gogh en George Breitner trokken echter de volksbuurten in en
gingen de arbeidersklasse tekenen. Onderling waren er veel verschillen, ze
tekenden de typen op een eigen manier. Vincent van Gogh zocht de emotie van
het lijden van deze klasse en George Breitner bleek toch meer de salonsocialist:
ondanks dat hij een schilder van het volk wilde zijn waren niet de mensen maar
de kleuren, vormen en licht de allesbepalende factor in zijn werk.
Aan de andere kant kan er gepleit worden voor het romantische karakter van zijn
werk waarin hij slechts de pure schoonheid van het volk wilde weergeven.
Later trekt hij het hoofdstedelijke leven in en schrijft zich in op de rijksacademie.
Na een jaar stopt hij hiermee en zoekt hij aansluiting bij de Beweging van
tachtig. Deze groep van individualisten staan de verheerlijking van de
schoonheid voor, een visie die beter aansluit bij zijn ideeën over kunst.
Tijdens zijn leven was Breitner een bekende Nederlander, hij stierf op 5 juni
1923 en werd onder grote belangstelling begraven.

“Ik zelf, ik zal de menschen schilderen op de straat en in de huizen, de straten
en de huizen die ze gebouwd hebben, ’t leven vooral. Le peintre du peuple zal ik
trachten te worden, of liever ben ik al, omdat ik ’t wil. Geschiedenis wil ik
schilderen en zal ik ook, maar de geschiedenis in haren uitgebreidsten zin. Een
markt, een kaai, een rivier, een bende soldaten onder een gloeiende zon of in
de sneeuw…”
Fragment van een brief aan Van Stolk 28 maart 1882
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