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Meesterwerken Love Stories tentoonstelling bekend 
Meer dan honderd portretten uit de Londense National Portrait Gallery komen naar Amsterdam 

 
De sensationele tentoonstelling Love Stories – Liefde, passie & tragedie brengt enkele van de 

dierbaarste meesterwerken uit de Londense National Portrait Gallery bij elkaar. Zelden op zo grote 

schaal buiten de Londense galerij vertoond. Deze Europese première in de Hermitage Amsterdam 

biedt ruim honderd portretten over de liefde in al haar verschijningsvormen. Samen schetsen ze een 

ontroerend beeld van de invloed die liefde en verlangen door de eeuwen heen op de portretkunst 

hebben gehad – van de late zestiende eeuw tot nu. De tentoonstelling wordt verrijkt met Nederlandse 

portretten, geselecteerd in samenwerking met conservatoren van de Dutch National Portrait Gallery. 

De tentoonstelling zal te zien zijn van zaterdag 17 september 2022 tot en met zondag 8 januari 2023. 

 

Van legendarische kunstenaars als Ferdinand Bol tot beroemde muzen als Naomi Campbell 

Love Stories is een unieke ontmoeting met spraakmakende stellen als Oscar Wilde en Lord Alfred 

Douglas, Connie Palmen en Ischa Meijer, John Lennon en Yoko Ono, David en Victoria Beckham, 

prins Charles en prinses Diana en Johan en Danny Cruijff. Bezoekers staan oog in oog met enkele 

van de beroemdste muzen uit de geschiedenis: van Ellen Terry tot Audrey Hepburn, van Mathilde 

Willink tot Naomi Campbell. De reikwijdte van de portretten in de tentoonstelling gaat van zestiende-

eeuwse schilderijen tot hedendaagse fotografie, van de hand van legendarische kunstenaars als 

Anthony van Dyck (1599–1641), Ferdinand Bol (1616–1680), Angelica Kauffmann (1741–1807), Carel 

Willink (1900–1983), Lee Miller (1907–1977), David Hockney (1937) en Koos Breukel (1962). 

 
V.l.n.r.: Anna Maria Jenkins en Thomas Jenkins door Angelica Kauffmann, 1790; Laurence Olivier en Vivien Leigh door een anonieme fotograaf, 1937; Naomi Campbell 

door Simon Frederick (2016; gedrukt 2018). Deze beelden: © National Portrait Gallery, London. Ferdinand Bol, Portret Wigbold Slicher en Elisabeth Spiegel als Paris en 

Venus, 1656. Dordrechts Museum. 

 

Love Stories is een samenwerking van de National Portrait Gallery in Londen, de Hermitage 

Amsterdam en de Dutch National Portrait Gallery en markeert de heropening van het tentoonstellings-

seizoen in de Hermitage, als onderdeel van een reeks internationale samenwerkingen. 

 

Thema’s van de grootste liefdesgeschiedenissen 

Voor het eerst laat een tentoonstelling zien dat de kijk op liefde en verlangen cruciaal is geweest in de 

ontwikkeling van de portretkunst sinds de opkomst van het genre in zestiende-eeuws Engeland. Love 

Stories onderzoekt bovendien de wijze waarop portretten liefde aanmoedigden, vasthouden, hoe ze 

dienen om de herinnering aan een liefde levend te houden, liefde te bewijzen, een huwelijk te 

verbeelden of te troosten bij verlies van een geliefde. Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd 

door een reeks waargebeurde liefdesverhalen. Samen omvatten deze verhalen de liefde in al haar 

vormen, vanuit universele, herkenbare thema’s. Van romantiek, obsessie en euforie tot tragiek en 

verlies. 

 



Het thema De muze belicht de relatie tussen portretkunst, liefde en verlangen, en laat daarbij zien hoe 

de klassieke idee van de muze mettertijd veranderde. Onder (veel) meer wordt hier het tragische 

verhaal verteld van hertogin Barbara Palmer, de maîtresse van koning Karel II van Engeland. Het 

tweede thema betreft Creatieve koppels. Romantische verhoudingen in de wereld van kunst en 

literatuur kennen een lange geschiedenis. Dit deel van de tentoonstelling zal aantonen hoe dialoog 

binnen creatieve liefdesparen hun werk opstuwde naar toppen van verbeelding en creativiteit; met de 

beroemde fotografe Lee Miller en literaire reuzen als John Keats en Lord Byron. Dan volgt een thema 

Partner in portret, dat in beeld brengt hoe portretkunst bemiddelde in huwelijken en andere 

langdurige relaties, ze beïnvloedde en vastlegde. Hier treffen we een keur aan huwelijksportretten: 

van bruiloften in de high society tot sleutelmomenten in de geschiedenis van de liefde, zoals het 

eerste burgerlijk huwelijk ter wereld tussen mensen van hetzelfde geslacht, dat plaatsvond in 

Amsterdam (2001). Het volgende thema is Liefde onder vuur, met verhalen van controversiële en 

tragische liefdes, bijvoorbeeld van befaamde schandaalparen als Wallis, hertogin van Windsor en 

prins Edward (hertog van Windsor, koning Edward VIII) en gevierde schrijvers als Oscar Wilde. Liefde 

en de lens gaat over bekende liefdesgeschiedenissen van beroemdheden, zoals de veelbesproken 

relatie tussen Laurence Olivier en Vivien Leigh. Sommige persfoto’s die hier te zien zijn werden in no 

time verspreid, zoals het verlovingsportret van prins Charles en Lady Diana Spencer. Het thema 

Liefde is liefde. viert de vrijheid van liefde en expressie. Hier zien we portretten die trots en liefde 

uitstralen, van het queer koppel Thorn de Vries en Mandy Woelkens tot dragqueen Hellun Zelluf.  

 

Dutch National Portrait Gallery 

Love Stories is in de Verenigde Staten te zien geweest en zal doorreizen over de hele wereld. De 

Dutch National Portrait Gallery heeft de Londense National Portrait Gallery en de Hermitage 

samengebracht om deze tentoonstelling naar Nederland te halen. De Dutch National Portrait Gallery, 

opgericht in 2014, zet tentoonstellingen op in samenwerking met musea en verzamelaars. Love 

Stories biedt voor de National Portrait Gallery in Londen een mooie aanleiding om de Dutch National 

Portrait Gallery te steunen in haar volgende ontwikkelingsfase. Zo krijgt het Nederlandse publiek te 

zien wat een Dutch Portrait Gallery is, wat voor verzameling er is op te bouwen, welk scala aan 

thema’s, mensen en portretkunstenaars er zoal mogelijk is, en hoe de geschiedenis kan worden 

vastgelegd en overgebracht met portretten. www.dutchnationalportrait.gallery 

 

Een nieuwe koers 

De Hermitage Amsterdam blijft open terwijl zij achter de schermen een nieuwe koers voorbereidt. 

Door nieuwe, veelzijdige samenwerkingen aan te gaan met wereldberoemde musea biedt zij het 

Nederlandse publiek de kans uitzonderlijke tentoonstellingen te beleven. Love Stories van de 

Londense National Portrait Gallery is de eerste internationale samenwerking.  

 

Love Stories is een samenwerking tussen de National Portrait Gallery in Londen, de Hermitage 

Amsterdam en de Dutch National Portrait Gallery. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie  

Beelden zijn te downloaden via hermitage.nl. Als u een speciaal beeldverzoek heeft, kunt u contact 

met ons opnemen via pressoffice@hermitage.nl. 

 

Contact Hermitage Amsterdam 

Afdeling Communicatie, Educatie & Marketing 

Madeline van Vliet en Stella Küçüksen 

020 530 87 55 | pressoffice@hermitage.nl  

 

National Portrait Gallery 

De National Portrait Gallery is in 1856 opgericht om via portretkunst aan te zetten tot meer waardering 

en begrip voor sleutelfiguren in de vroegere en moderne Britse geschiedenis en cultuur. 
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Tegenwoordig bevordert zij de belangstelling voor portretkunst in alle media die een breed publiek 

bedienen, door het conserveren, uitbreiden en delen van de grootste collectie portretten ter wereld.  

 

De galerij op de Londense St Martin’s Place is tot en met 2023 gesloten voor een grote verbouwing 

voor het herontwikkelingsproject Inspiring People. Dit zal voor een ware transformatie zorgen, inclusief 

een volledige herinrichting van het gebouw en een nieuw studiecentrum. Tijdens de sluiting blijft de 

Gallery haar collectie delen via haar digitale kanalen en een reeks landelijke partnerschappen en 

samenwerkingen. www.npg.org.uk  

 

 

 

http://www.npg.org.uk/

