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‘The Policeman’s daughter’, 
1987, acrylverf op papier op 
doek, 213,4 x 152,54 cm, part. 
coll., © kunstenaar, courtesy 
Marlborough Fine Art
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is het jaar waarin Paula Rego twee belang-
rijke solotentoonstellingen had, in Lissa-
bon en Londen, en waarin haar subver-
sieve, sinistere beelden definitief 
weerklank vonden bij het grote publiek. 
Eindelijk, ze was toen drieënvijftig jaar. 
Genadeloos legt de kunstenaar de macht-
spelletjes, hiërarchie, dominantie, onder-
drukking en rolverdeling in menselijke 
relaties bloot, zoals het huwelijk of het 

Paula Rego geldt 
momenteel als een  
van de helden van de 
moderne Britse kunst. 
Met krijt tekent zij  
psychologisch en  
seksueel geladen  
taferelen, waarin  
masculiene vrouwen 
of brutale meisjes de 
hoofdrol spelen. 
DOOR NANDA JANSSEN

‘Prey’, 1986, acrylverf op papier op 
doek, 150 x 150 cm, © kunstenaar, 

courtesy Marlborough Fine Art

1988



gezin. Haar protagonisten trekken zich 
niets aan van sociaal wenselijke gedragin-
gen. In een interview zei Rego met enig 
gevoel voor understatement: “Ik schilder 
mannen en vrouwen die nare dingen doen 
– iedereen doet nare dingen.” Aangezien 
Rego een netelig onderwerp kiest, is haar 
populariteit eens te meer bijzonder. Ze 
strijkt haar publiek eerder tegen de haren 
in dan dat ze het behaagt. Ook zijn haar 
figuren vaak vrij afzichtelijk en naar. Niet 
bepaald ‘feel good art’.

HONDVROUW
In een serie als Dog Woman (1994) 
gedraagt de vrouw zich als een hond. Dus 
op vier poten, het rechterbeen optrek-
kend om te plassen, blaffend, aanvallend, 
verdedigend of zichzelf likkend. Deze 
vrouw wijkt in alles af van het geïdeali-
seerde vrouwbeeld waarin schoonheid, 
elegantie en charme om voorrang strijden. 
De hondvrouw is niet zozeer onderwor-
pen als wel bestiaal en krachtig. Maar de 

pasteltekeningen laten tevens zien hoe de 
vrouw aangeleerde gedragingen vertoont. 
Zoals een hond getraind is om bepaalde 
dingen te doen, is een vrouw dat ook, door 
haar moeder, man of omgeving. Voer voor 
feministen en die sprongen dan ook gretig 
op het werk van de Brits-Portugese kun-
stenaar.
De invloedrijke feminist Germaine Greer 
beschouwde Rego’s werk als bewijs dat de 
cultuur aan het veranderen was en dat er 
ruimte kwam voor het vrouwelijke per-
spectief en belevingswereld. Ze juichte het 
toe dat vrouwen zichzelf eindelijk kunnen 
herkennen in een schilderij en dat ze hun 
innerlijke wereld afgebeeld zien op zo’n 
majestueuze schaal. Rego’s antiheldinnen 
gedragen zich onaangepast en doen pre-
cies waar ze zin in hebben. Hardcore femi-
nistische onderwerpen zoals abortus, 
vrouwenbesnijdenis en vrouwenhandel 
worden vol in beeld gebracht. Meer ‘femi-
nisme light’ zijn de werken waarin de 
man-vrouwrollen worden omgedraaid 

‘Dancing Ostriches from Disney’s Fantasia’, 
1995, triptiek, pastel op papier op aluminium, 
150 x 150 cm, part. coll., © kunstenaar,
courtesy Marlborough Fine Art

zoals in Joseph’s Dream (1990), dat geba-
seerd is op het klassieke motief van de 
kunstenaar en zijn muze (en de Bijbel 
trouwens). In Rego’s versie schildert de 
jonge vrouw achter de schildersezel haar 
model, een slapende oude man. Is het haar 
vader, echtgenoot of leraar? Je kan einde-
loos puzzelen op de verhoudingen tussen 
de afgebeelde figuren. Mannen lijken 
sterk in de minderheid in Rego’s univer-
sum. Althans, wie beter kijkt, ziet dat 
mannen in allerlei gedaantes opduiken. 
Bijvoorbeeld in die van een hond in de Girl 
and Dog-serie (1986). Niet alleen voedt en 
scheert een jong meisje haar hond, ook 
doet ze er onbestemde dingen mee zoals 
haar rokje ernaar optillen.

PORTUGESE 
VOLKSVERHALEN

Mogelijk heeft haar geboorteland, het 
katholieke Portugal, Rego’s ervaringen 
gevoed. Toen ze in 1935 werd geboren in 
Lissabon was dictator António de Oliveira 



Salazar al drie jaar aan de macht en zou 
dat blijven tot 1968. Een verstikkende 
deken van angst en terreur lag over het 
land. Door de combinatie van dictatuur en 
katholieke kerk delfde de vrouw al hele-
maal het onderspit in Portugal, dat bij-
voorbeeld pas in 1976 vrouwenkiesrecht 
invoerde. Op schilderijen zoals The Police-
man’s Daughter (1987) of The Interroga-
tor’s Garden (2000) worden allerlei anti-
fascistische lezingen losgelaten, maar het 
is de vraag of dat terecht is. De kunstenaar 
zelf heeft de neiging het weg te wuiven: “Ik 
werd onderdrukt en kort gehouden door 
mijn moeder, niet door Salazar. Misschien 
dringt het autoritaire door tot het kind, 
dat het afreageert op de hond of de pop.”
De macabere, soms haast sadistische Por-
tugese volksverhalen zijn in ieder geval 
wel doorgesijpeld in haar voorstellingen. 
De sfeer ervan is onder meer terug te vin-
den in The Family (1988), een van haar 
klassiekers. Een man, gezeten op bed, 
wordt door zijn vrouw en dochter hard-

handig uitgekleed, een tweede dochter 
staat bij het raam. Eigenlijk is onduidelijk 
wie ze precies zijn en wat ze doen. Maar de 
grimmige gezichten en harde schaduwen 
verraden dat iets niet in de haak is. Is dit 
een aanval op de patriarchale figuur of het 
volgende stadium van #MeToo waarin de 
vrouw de agressor is? Mogelijk bevatten 
de voorstellingen van het altaarretabel 
achterin de kamer, waarop Joris en de 
Draak, Jeanne d’Arc en de fabel van de vos 
en de ooievaar te herkennen zijn, aanwij-
zingen. Het gebruik van dit soort symbo-
liek of ‘emblemata’ is typerend voor Rego. 

Het geeft haar taferelen een geheimzinnig 
en fantasievol karakter.
De man op dit schilderij is weleens verge-
leken met kunstenaar Victor Willing, 
Rego’s echtgenoot. Gedurende de twintig 
jaar dat hij aan multiple sclerose leed werd 
hij steeds afhankelijker van haar. Het is 
verleidelijk haar oeuvre autobiografisch 
op te vatten, een valkuil waar velen intrap-
pen. Rego’s levensloop bevat dan ook 
alle elementen van een meeslepende 
roman: verhuizing van Portugal naar Lon-
den, seks en abortus (ze had er verschil-
lende), haar complexe relatie met haar 
echtgenoot die in 1988 overleed, drie 
bevallingen, affaires (door beide part-
ners), een beroemde schoonzoon (kunste-
naar Ron Mueck), politiek, faillissement 
en depressie.
In Portugal was ze al in de jaren zestig een 
begrip, op gelijke voet met beroemde Por-
tugese voetballers. In Engeland, waar ze in 
1951 naartoe verhuisde, volgde pas eind 
jaren tachtig erkenning. Intussen wordt 
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Paula Rego, die tot Dame is benoemd, gere-
kend tot een van de helden van de moderne 
Britse kunst. 
Niet alleen volksverhalen maar ook de Bij-
bel, literatuur (van Brontë tot Kafka), Dis-
ney, kinderrijmpjes, sprookjes en 
bestaande kunstwerken van Goya, Balthus 
en Degas dienen als bron. The Shipwreck 
(1999) is niet alleen een herinterpretatie 
van William Hogarths Marriage à la Mode 
maar kan ook beschouwd worden als een 
moderne piëta, waarin een echtgenote 
haar slapende of overleden echtgenoot op 
schoot houdt. De dansende nijlpaarden en 
struisvogels uit Disney’s Fantasia zijn in 
de pastelserie The Dancing Ostriches 
(1995) veranderd in vrouwen wier fysiek 
getekend is door de tijd en de zwaarte-
kracht. Ze proberen zichzelf aantrekkelijk 
te maken door op spitzen te dansen. Maar 

de strijd tegen de voorbije jeugd is bij 
voorbaat verloren. Ook geeft de kunste-
naar in een reeks etsen (rond 1989) haar 
visie op Britse kinderrijmpjes zoals Three 
Blind Mice en Goosey Goosey Gander. In 
deze tekeningen met een donker randje 
wordt niet alleen afgerekend met rigide 
rolpatronen, maar worden ook feilloos 
kinderangsten en obsessies weergegeven. 
Verhalen hebben Rego altijd geleid. 

PLASTIC SKELETTEN
Ze blinkt uit in groot formaat pastel en, in 
het verlengde daarvan, grafiek. Na eerder 
met collage, olie- en acrylverf gewerkt te 
hebben, stapte de kunstenaar begin jaren 
negentig over op pastel, zoals de serie Dog 
Woman. De kwast vindt ze maar een wie-
belig ding en ze houdt niet van de gevoe-
lige en lyrische kwaliteit van de penseel-
streek. Ze geeft de voorkeur aan het harde 
krijt dat een directe, krachtige tekening 
maakt. Sinds eind jaren tachtig tekent 
Rego naar model, zowel levende modellen 

als poppen. Haar atelier staat vol rekwi-
sieten, hoofden, uitpuilende kledingrek-
ken, allerlei apen en konijnen waaronder 
een konijn dat ten oorlog trekt en een kist 
met pruiken. Plastic skeletten die norma-
liter door medicijnenstudenten worden 
gebruikt, zijn opgevuld met watten en 
pantykousen. Aan de hand van verschil-
lende figuren wordt een scène gecreëerd 
en nagetekend. Ze worden telkens her-
schikt al naargelang het verhaal op het 
schilderij zich ontwikkelt. De modellen 
zijn als acteurs op een toneel. De laatste 
paar jaar heeft dit wonderlijke theater 
steeds meer bekendheid gekregen.

Nanda Janssen is tentoonstellingsmaker en 
kunstcriticus en woont in Parijs

‘Les contes cruels de Paula Rego’, 
17 oktober t/m 14 januari, Musée de 
l’Orangerie, Place de la Concorde (Jardins 
des Tuileries), Parijs; wo t/m ma 9-18;
toegang € 9,00; catalogus € 35,00 
(uitgave Musée de l’Orangerie/
Flammarion); musee-orangerie.fr

‘Scavenger’, 1994, acrylverf op papier op doek, 120 x 160 cm, 
part. coll., © kunstenaar, courtesy Marlborough Fine Art
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