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olieverf op doek, 180 x 110 cm, 

Egon Schiele, Tulln 1890- 1918 Wenen. 

Leerling van de Academie te Wenen 1905-

1909. Aanvankelijk beïnvloed door Gustav 

Klimt en Ferdinand Hodler. Schilder van 

figuurstukken in een sterk lineaire stijl, 

neigend naar het expressionisme. 

Litteratuur 

R. Leopold, Egon Schiele, Salzburg, 1972. 

Egon Schiele 

Portret van zijn vrouw Edith 

De Weense schilder Egon Schiele heeft zijn vrouw Edith hier ten voeten 

uit afgebeeld, frontaal, het hele beeldvlak vullend, terwijl de achtergrond 

geen interieur suggereert maar een effen vlak vormt. Op het eerste ge

zicht lijkt het een betrekkelijk traditioneel portret. Toch bevat het een 

aantal intrigerende bijzonderheden. 

De grote kleurige vorm van de lange rok heeft tegen de effen achter

grond een monumentale decoratieve werking. Maar er is een allerminst 

monumentale, ijle, spitse gespannenheid en nerveusheid in de subtiele 

contouren en binnentekening van het gelaat, de handen en de in een 

doorzichtige witte bloeze met hoge kraag gehulde schouders en armen. 

Deze nerveuze gespannenheid wordt nog geaccentueerd door de uitzon

derlijk langgerekte proporties van de hele figuur. 

De rok suggereert een monumentale helderheid, die echter door de sub

tiele detaillering van de andere onderdelen aangetast en onzeker ge

maakt wordt. Hoe langer we naar dit schilderij kijken hoe meer we be

wust worden, dat een zelfde onzekerheid aanwezig is in de aanvankelijk 

zo helder en vanzelfsprekend lijkende frontale stand van deze vrouw. 

Staat deze vrouw werkelijk voluit ? Maar waarom hangen haar armen dan 

niet gewoon naast haar lichaam ? Of rusten de handen op haar schoot ? 

Dat zou betekenen, dat ze niet staat doch zit. Wanneer we ons op de 

onderste helft van dit portret concentreren, kunnen we dat inderdaad uit 

de golvingen van de wijde rok en de positie van de handen opmaken. 

De stand en expressie van de hele figuur spreken het evenwel voortdu

rend tegen. Men heeft wel geprobeerd deze merkwaardige onduidelijk

heid te verklaren als een perspectivische vertekening, die het gevolg 

is van een hoog blikpunt dat Schiele hier koos. Maar hoe komt het dan, 

dat de vrouw ons toch gewoon recht aankijkt ? 

Het meest waarschijnlijk is, dat we het moeten interpreteren als een door 
Schiele doelbewust aangebrachte onduidelijkheid. Evenals de nerveus

heid van sommige contouren en de binnentekening, en de langgerekt

heid van de proporties, was het voor hem één van de middelen om in dit 

portret, die labiele, gespannen geestesgesteldheid voelbaar te maken, 
die door dit hele schilderij zo intens aanwezig is en het zo'n uitgespro

ken eigen lyriek geeft. 

In de tijd waarin Schiele werkte werd Wenen nog beheerst door de 'Ju

gendstil'. De langgerektheid van de proporties, de golvingen van de rok 

en de verfijnde kleuren in Schieles portret zijn zeker niet los te zien van 

deze kunststroming, waar ook Schieles leermeester Klimt een belangrijk 

vertegenwoordiger van was. 

De nerveuze, korte en scherpe lijnen van de binnentekening wijzen ech-
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ter veel meer naar het expressionisme, dat toen in Duitsland aan het 

op.komen was. De vormgeving van het expressionisme is wel minder ver

fijnd, veel robuuster en sneller geneigd tot ingrijpende vervormingen van 

de werkelijkheid. Dat kunnen we goed waarnemen aan een typisch voor

beeld van het Duitse expressionisme: het schilderij 'Twee vrouwen' 

(1914) van Schmidt-Rottluff. 

De vrouwen zijn sterk geschematiseerd met zware contouren en felle 

donkere kleuren weergegeven -we kunnen hier eigenlijk beter zeggen: 

opgeroepen. Er is weinig diepte. De twee vrouwen staan voor in het 

beeldvlak en vullèn dat vrijwel geheel. 

Kenmerkend voor het expressionisme is dat één bewogen stemming het 

hele schilderij beheerst en zelfs een voortzetting vindt in de lijst van het 

schilderij. 
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Karl Schmidt-Rottluff, Rottluff 1884-

Studeerde architectuur aan de Technische 

Hochschule in Dresden 1905. Schilderde 

samen met Heckel sinds 1901. Ontmoet 

Kirchner in 1905, wordt daarop medeop

richter van de Duitse expressionistische 

kunstenaarsgroep 'Die Brücke' in 1905. 

Bekend als één van de hoofdfiguren uit 

deze groep. 

Litteratuur 

W. Grohmann, Kar/ Schmidt-Rottluff, 

Stuttgart, 1956. 
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