Artemisia
Vrouw & macht
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Geenvrouwelijkgenie?

universiteitenenmoestenzezichtoeleggenophun

Alsjongestudentindejarenzeventigengageerde
ikmemetdeopkomendevrouwenbeweging.Op

zijn er altijd intelligente en creatieve vrouwen

eenfamilieavondriep eenoomeensuit datvrouwen

'natuurlijke'rolalshuisvrouwenmoeder.Natuurlijk

en waar zijn de vrouwelijke kunstenaars? Ik voelde

geweest, genieen ook, maar zander opleiding,
werkervaring,tijd enruimte- 'eenkamervoor
jezelf - konden ze zichniet ontplooien.

me machteloosenverdnetig,wantmderdaad:waar
waren de vrouwelijke schaakkampioenen? Ikkende

Vergeten kunstenaressen

nietkonden schaken. Ja,vroeg een ander schamper,

zemet (deNetHix-serie Queen'sGambitbestond-nog
met). Enwaarwarendevrouwelijke tegenhangers
vanMichelangelo,RembrandtofVanGogh?

Indetweede feministische golfindejaren zeventig

van de toneelschrijver William Shakespeare,
Hoe slim ook, op school zouJudithniet zijn

stelden vrouwen opnieuw devraag: waar zijn de
vrouwelijkewetenschappers,deschrijversen
dekunstenaars?Ditkeerdokenzij demuseaen
archieven in. In alle hoeken en gaten hebben zij heel
watvrouwenopgediept:heldinnen,schrijfsters,
schilderessen, componistes, wetenschapsters. Aha,
zewarenerwel!Degeschiedeniskonherschreven
warden.Ditwashetbeginvanvrouwenstudiesin de
jarenzeventigentachtig:eenimmenserevisievan
de geschiedenis om plek te maken voor de vrouwen
die er altijd zijn geweest, maar in de vergetelheid

toegelaten.Zezoudoorhaaroudersontmoedigd

warengeraakt.

zijnom zelftelerenlezen,schrijvenenstuderen.

Datwas een geweldig moment, niet alleen
voor de vrouwenbeweging, maar ookvoor de
kunstgeschiedenis. Ikherinner me nog goed de
schokenopwindingtoenikin 1979Germaine
Greers boek Vrouwenwerk- Wedloop vol
hmdernissen las. Eenzeer grondige studie naar
honderdenvrouwelijkekunstenaarsdoorde
eeuwenheen.JudithLeyster,AngelikaKaufmann,
ElisabethVigee-Lebrun,RosaBonheur,Paula

Dezelfdevraaghieldvijftigjaareerderaleen
modernistische schrijfsterbezig, nadat eenman
tegenhaarhadgezegddateenvrouwnueenmaal
geengeniekonzijn.VirgmiaWoolffantaseerdeover
een vrouwelijk genie:JudithShakespeare. Ineen

essayin Eenkamervoorjezelfuit 1929beschrijftzij
demogelijkelevensloopvandezeimaginairezus

Alszealambitieshadomhettheaterinte gaan,
zoals haar grote broer, dan mocht ze als vrouw met

acteren. Ookhad ze geenlevenservaringkunnen
opdoen door buitenhuis te werken, ofeens naar de

kroegtegaan.
Woolfvervolgt Judiths fictionele leven: zeloopt
wegvanhuis om te voorkomen dat ze opjonge
leeftijduitgehuwelijktzouwarden.Maarzanderde
beschermingvan eenvader ofechtgenoot zou ze
vermoedelijk ongewenst zwanger zijn geraakt en
zelfmoord hebben gepleegd uit schaamte. Ofze zou
inhet kraambed zijn gestorven. Voor mtelligente en
creatievevrouwenindemidden-enhogereMasse

Modersohn-Becker:allemaalnamenvanooit

beroemdevrouwenwaariknognooitvangehoord
had.Ondanksdemaatschappelijkebeperkingen

NadezedenkoefeningsteltWoolfdatcreativiteit
slechts gedijt in een omgeving die zowel veilig als
stimulerend is. Endit wasvoor vrouwen heel erg lang
niet weggelegd. Totver tn de negentiende eeuw

die voor vrouwen golden, hadden sommigen zich
toch artistiekwetente ontwikkelen. Devragen
'waarom zijn er geenvrouwelijke genieen?' en
'waarzijndevrouwelijkekunstenaars?'blekenvals
en foutief: ze zijn er wel degelijk geweest, maar
kwamentot voorkortnietofnauwelijksvoorin de
handboekenvandekunstgeschiedenis. Langwas

waren vrouwen uitgesloten van kunstacademies en

er sprake van een blinde vlek.

voorzietWoolfeentreurigleven.
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Artemisia Gentileschi, Bernardo Cavallino e. a.
Bathseba. ca. 1640/50

Olieverf op doek
185, 2 x 145, 4 cm
LorTipronti ' . J'ailery, L. c'nc. ien
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De geniale uitzondering
Zo werd ookArtemisia Gentileschi opnieuw ontdekt

indetweedefeministischegolf. 'Opnieuw',want
Artemisia werd al begin twintigste eeuw herontdekt,
door onder meer Roberta Longhi. De echtgenote

vanLonghi,AnnaBanti,publiceerdeindej arenvijftig
een biografische roman overArtemisia.

'Degenialeuitzondering'noemt Greerhaar:een
prachtigeenkrachtigevrouwuit devroegmoderne
tijd dieprachtigeenkrachtigevrouwenschilderde.
Ditwasde grate ontdekking;hierwashetvrouwelijke genie.DeevenknievanMichelangelo,
RembrandtofVanGogh,of,nouja, eerdervanmin
ofmeer tijdgenoot Caravaggio met wiens werk zij

hevigconcurreerde (hij overleedtoen zij zestien
was).Inde afgelopendecenniaisveel onderzoek
gedaannaarArtemisia,naarhaarlevenenhaar
schilderijen.Veelwerkisverlorengegaan, of
verkocht onder de naam van een kunstenaar die in

een latere periode meer opbracht.
Intussen zijn ookvele werken herontdekt, opnieuw

aanhaartoegeschrevenengerestaureerd.Zeis
inmiddels zo bekend dat haar voornaam volstaat,

net als bij beroemde mannelijke schilders. Artemisia

is opgenomenindecanonder groten. Zij staat
symboolvoor devrouwelijke genieendiein de
geschiedschrijvingvergetenofweggemoffeldzijn.
Een vrouwelijk perspectief
Artemisia Gentileschi staat als kunstenares vooral

bekend om haar vrouwelijke blik: het bijzondere
perspectiefop vrouwen als sterke heldinnen, zoals
Minerva en Cleopatra. Bij haar geenvoorspelbare

schoonheid,geenondeugendecharmeofglamour,
maarforse,krachtigeenvastberadenprotagonisten.
VanhoogleraarMiekeBalleerdeikdateensimpele
vraaghelptvastte stellenofer sprakeisvaneen
vrouwelijke blik: wie spreekt, wie kijkt, wie handelt?
Je kunt het ontbreken van een vrouwelijk perspectief
achterhalen door het tegenovergestelde te vragen:

wiespreektniet,wiekijktniet,wiehandeltniet?
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Artemisia Gentileschi
Jael en Sisera, 1620

Olieverf op doek
86 x 125 cm
S/eornjv6szel; Muzeum/ Muscu'ri of
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Alsje bijvoorbeeldArtemisia's schilderij/ae7en
Sisera(1620) aanschouwt, danismeteenduidelijkwie

leven geleden heeft onder haar reputatie als 'gevaUen

wel ofniet kijkt enhandelt (afb. 46) .We zien een forse

vrouw'.

gepassioneerd vrij, hoewel ze voor de rest van haar

vrouwinweelderigvleesmeenmooiezijdenjurk,
dieernstigkijktnaardeslapende,hulpelozemandie

vrouwenrol duidelijk af.Daarmee is zij een inspiratie

daar ligt met blote benen en een kwetsbare buik. De

voor feministen. Nulijkt het misschien alsofwe met

scene speelt zich afin licht en danker, het chiaroscuro

een anachronistische blik naarhet verleden kijken,
maardatisniethelemaaljuist.Dekunsthistorica
MaryD.Garrardlaatziendatfeministischeideeen
alvanafdevroegmodernetijdderondededen,
ookalbestondhetwoordtoennogniet;defameuze

dat zo typerend is voor de barokke schilderkunst,

Vastbeslotenheftjaelhaarhamerhoogopomdie
het volgende moment met kracht op de tentharing in
Sisera'shoofdte slaan.Artemisiaverbeeldt hier een

Artemisia Gentileschi wees de traditionele

gewelddadige heldm uit de Bijbel, net alsbij haar
bememde JudithonthoofdtHolofernes^ca. 1620) (afb.

querelles desfemmes. Van Christine de Pizans Het

38). Het is niet het zwaard ofhet bleed dat uit de hals

herontdekkinguit de tweede feministische golf!) ,
langsdegeschriftenvanItaliaanseenFransedames
uit dehogereklassen,totAnnavanSchurman,de

vandemangutstdatdit schildenj zomdrukwekkend
maakt, maar de vastberadenblikvan de bijbelse
heldinJudith, vol opgekropte woede, geholpen bij
haar daadvan gerechtigheid door haar dienstmaagd.
JudithonthoofdtHolofernesis vanwege het
bijzondere perspectiefsymbool geworden voor
vrouwelijkverzet, als ware het een #MeToo-

aanklachtavantlalettre. InItaliegingditbeeldin
2017 viraal op sociale media, enhetjaar daarop in de
VerenigdeStatennadateenrechterwerdbenoemd
inhet Hooggerechtshofondanks goed gefundeerde
klachten over seksuele intimidatie.

boek van de stad der vrouwen uit 1410 (ook een

eerste vrouwelijke studente in Nederland: overal

schrevenvrouwenoverhunachterstellingen
bepleittenzegelijkheidvoorvrouwenenmannenin
bijvoorbeeldhuwelijkoftoegangtotonderwijs. En
hoewelArtemisia de tekstenvermoedelijkniet zelf
las, zalzezekerop dehoogtezijngeweestvanhet
vertoog. Felt is dat zij inhaar brieven vaakklaagde
overhaarachtergesteldepositie alsvrouw.Garrard
stelt zelfs dat haarroem voor een deel gelegen is in
haar strijd voor een betere wereld voor vrouwen.

Artemisiaschilderdebewustmoedigeheldinnen,
Feministischeideeen

zoals Cleopatra, om te laten zien dat vrouwen niet

Niet alleen haarwerk, ookhet persoonlijke leven van
Artemisiaspeelt eenrol inhaarvoorbeeldfunctie
voor devrouwenbeweging.Zewerdopjonge
leeftijdverkrachtdoorAgostinoTassi,eenoudere
vnend vanhaarvader met eenlosbandige en zelfs
gewelddadige reputatie die haarperspectiefin de
schilderkunst moest bijbrengen. Datweten wij nu,

minderwaardig waren. Met haar schilderijen gafze

vanwege de goed gedocumenteerde rechtszaak

dieeropvolgde.De (weliswaarambivalente) steun
van haarvader en familie zijnbelangrijk geweest
om ditverhaal een andere wending dan gebruikelijk

een' stem' aan de daden en verhalen van vrouwen uit

degeschiedenis.
Demannelijkeblik
DatGentileschihetopnamvoorvrouwenzieje
niet alleen in de werken waarin sterke enmoedige
heldinnen een man vermoorden, zoalsJudith enjael,
maar ook in haar schilderijen waarin de vrouwen

object zijnvandemannelijkeblik. Vaakgaathet
dan om het bijbelse verhaal van Bathseba en het

te geven: mplaats van de schuld bij het slachtoffer

apocriefe verhaalvan Susanna die door mannen

teleggen,is er sprakevanverzet.Deschuldlag
duidelijkbij deverkrachter, dieuiteindelijkook
veroordeeldwerd.Artemisiapleitte zichzelf

begluurd wordt bij hetbaden. Dit zijn geliefde
thema's in de schilderkunst, omdat ze het mogelijk
maken een naakte vrouw te visualiseren.
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Artemisia Gentileschi

Cleopatra, ca, 1630/50
Olieverf op doek

160 x'30 cm (incl, lijst)
crivec;;!lectie. Nape's
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Hetthemavanglurende mannen diehunwellustige
blik richten op naakte vrouwen is in dej aren
zeventig voor het eerst bekritiseerd doorJohn
BergermAndersZien. Daarinlaat hij aande hand
vantal vanvoorbeeldenzienhoe in de westerse

schilderkunstvrouwensteedsweerhetobjectzijn
van een mannelijkperspectief. De man kijkt, de
vrouw wordt bekeken. Hij ishandelend subject
en zij niet meer danhetpassieve object dat zijn

blikken(oferger) meetondergaan.Devrouwelijke
toeschouwer,zoschrijfthij,kannietandersdan
kijkenhoe zij bekekenwordt.

Sinds deze vroege kritiekvan Berger is er een

stroomvananalysesontstaanoverdeverbeelding
van het vrouwelijk lichaam in schilderkunst en

andere media. Ook is er gezochtnaar eenvrouwelijkperspectief:hoeziethetermt alsvrouwenzich
verzettentegen die mannelijke blik?ALs zij zelf
subjectwardenvanspreken,kijkenenhandelen?
Inmiddelszijnwegewendaaneenhaussevankunst,

performances,films,televisieseries,videoclips,die
door envoor vrouwen zijn gemaakt. Waarin
verhalen verteld warden vanuit eenvrouwelijk

perspectiefengespeeldwordtmeteenvrouwelijke
blik. Maar tot de tweede feministische golfwas dit
een onbekend terrein,

Verzet

ArtemisiaGentileschi'sblikophetbijbelse
verhaal van Susanna en de ouderlmgen is door

feministenonthaaldalseenvrouwelijkverzettegen
mannelijke gluurders, omdathe-tzoanderswas
danvergelijkbare schildenjen uit die tijd. Haar

het vrouwelijk naakt invoile glorie enfrontaal te

1622: een schilderij datpas recentelijk aanhaar
istoegeschreven. Ookhierzittendetweeoudere,
wellustige mannen heel dicht bij de badende
Susanna, op het punt haarte gnjpen, maar nu
wendtzij haarblikniet af.Zekijktietwatambivalent
omhoog: is ze angstig, verdrietig, hulpeloos?
Het ismoeilijkte zeggen, maar ook op dit latere

etaleren. Artemisia's Susanna verweert zichechter

schilderijverhultArtemisiavoorhetgrootstedeel

tegendemannelijkeblikdoorhaarhoofdendeels

Susanna'snaaktelichaam, doordat zemet haar

eerste versie, geschilderd in 1610, staat bekend

alshaarallereersteschilderij,datzijmaaktetoen
zij zeventien was (afb. 48) .Vooral in de Italiaanse

schilderkunstwerdhetthemaaangegrepenom

ookhaarlichaamafte wendenvan de mannen. In

armenendoekenprobeerthaareigenlichaamte

detentoonstellingis eenlatereSusannate zien,uit

beschermen.
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Artemisia Gentileschi

Susanna en de ouderlingen, 1610
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Cesare Dandini

Olieverf op doek
170x119 cm

De heilige Ursula van Keulen, ca. 1640
Olieverf op doek
126 x 89 cm

Schioss Weissens+ein der Grofen. Pommersfeldon

Amato Collec+ie, Rome
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Zelfbewust

De herontdekkmgvanArtemisia Gentileschi's werk

sloegm alseenbom, omdatinhaarschilderijen
vrouwen zichmetkracht verzetten tegenhet
mannelijkeperspectief.Dekrachtzitindeforse,

sterkevrouwendieArtemisianeerzet; ditisgeen
frelevrouwelijk schoon, ditzijnstevige, krachtige
lichamendiemetpassievanhetdoekafspatten.
Vaakschildertzij tweevrouwendiein solidariteit

opereren, zoalsJudithenhaardienstmaagdAbra. Het
zijnvrouwendiezichonttrekkenaandemannelijke

blik,vrouwendieboosofbrutaalterugkijken,die
handelenenzelfsmoorden.Artemisia'seigenleven,
enhaarwerk,latenziendatereeneeuwenlange
traditie isvanverzet vanvrouwen tegen seksueel
geweld.

Zeisookeeninspiratiebron, omdat zij zichzelf
profileerdealseenzelfverzekerdevrouwdiezich

bewustafzettetegendeconventiesvanhaartijd.Zo
maakte zemeerdere zelfportretten enzouzeJudith,
inhetschMen]JudithonthoofdtHolofernes,hebben
gemodelleerd naar zichzelf. In Holofernes zou

haarverkrachterAgostinoTassiteherkennenzijn.
OokinhetwerkjaelenSiserazienweeenbekende;
hetgezichtvanSiserazoutrekkenhebbenvan
Caravagglo.

Alswenogeens goedkijken naar/ae7enSisera,

danzienweindekolomvansteenopdeachtergrond
datArtemisia triomfantelijk haar naam en de datum

vanvervaardigtnginhetLatijnheeftgeschreven
metdemededelingdatzijschilderijamhetmaken
was, alsof ze het niet voltooide: de toeschouwer

moest het afmaken tot een interpretatie - faciebat.
Kortom:zijverbeeldthierniet alleenvanuiteen

vrouwelijk perspectief eenmoorddadige vrouw, een
bijbelseheldindiehaarvolkredt, maarstelt zichook

zelfbewustentrotsopalsschilderes.Vanwegehaar
tegendraadsekunstpraktijkenprachtigeschilderijen
metkrachtige vrouwen is zetot op dedagvan
vandaageenfeministischicoon.
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Giovanni Baglione
Magdalena, ca 1610
Olieverf op doek
1 24 x 97, 5 cm
Amota Collectie, Rome
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Baftistello Caracciolo
Venus en Adonis, ca 1 630
Olieverf op doek
204 x 145 cm
Museo e Real Bosco di Capodimonte, Nap
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Giovanni FrancescoBarbieri (bekend als Guercino)
Erminia enTancredi, 1618/19

Olieverf op doek
155, 4x1 78 cm
Collectie Louro Mu+i, Rimini
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Jusepe de Ribera

Het martelaarschap van de heilige Agnes, i
Olieverf op doek

245 x 1 70 cr'!QC
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