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Portret Tweehuysen in
Portrait Gallery Londen
OUDE BILDTZIJL René Tweehuy-
sen uit Oude Bildtzijl is doorge-
drongen tot de laatste 48 deelne-
mers aan de BP Portrait Award.

Een portret van Tweehuysens
zoon Finn komt te hangen in de
National Portrait Gallery in Lon-
den. De BP Portrait Award geldt
als de meest prestigieuze portret-
schildercompetitie ter wereld. Al-
leen de allerbeste portretschil-
ders halen de strenge selectie.

René Tweehuysen deed dit jaar
voor de derde keer mee. In de eer-
ste ronde werden de portretten
als digitale inzendingen beoor-
deeld. Uit 2667 inzendingen uit
88 landen ging zijn portret Finn
door naar de volgende ronde,
evenals 214 andere schilderijen.
,,Toen moest ik het werk zelf op-
sturen.’’

In de tweede ronde vielen nog
tientallen kunstenaars af. Twee-
huysen behoorde tot de 48 geluk-
kigen die zijn geselecteerd voor
de zomerexpositie in de National
Portrait Gallery in Londen. Uit de-
ze groep is een shortlist gekozen
van vier, daar hoort hij niet bij.
,,De winnaar van vorig jaar zei:
‘Zorg dat je bij de expositie komt
– want dat levert werk op – maar
niet per se verder.’ Na winst mag
je namelijk niet opnieuw mee-

doen.’’ Tweehuysen schildert
portretten in opdracht, maar
maakt ook eens in de zoveel tijd
een portret van zijn kinderen.
,,De fysieke en mentale ontwikke-
ling van kinderen gaat in spron-
gen. Soms makkelijk, soms wat
moeilijker. Als ouders moet je ge-
leidelijk aan leren loslaten. In dit
portret van mijn 17-jarige zoon
Finn wilde ik de tijd even stilzet-
ten. En ik vraag mij af: wat gaat er
allemaal in dat puberbrein om?”

De definitieve prijswinnaar
wordt op 11 juni bekendgemaakt.
Dan start ook de expositie, die
door meer dan 250.000 mensen
zal worden bekeken. De tentoon-
stelling in de National Portrait
Gallery in Londen loopt van don-
derdag 14 juni tot en met zondag
23 september 2018.
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