
Echterdan
Tv, internet, socialemedia;wewordenoverspoeldmetbeelden
vandewereldomonsheen.Watkunnenmakers van realistische
kunst daarnogaan toevoegen?Driekunstenaars vertellen.

DoorEllenLeijser

KoenVermeule
schildert graag
landschappen
enmensen.
‘Street’, 2010.
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I
nde19deeeuwwashet
realismeeenpopulaire
kunststroming.Kunste-
naarszoalsGustaveCour-
betenÉdouardManet
schilderdenwatzezagen.

Onopgesmuktenzonder franje
gavenzehet levenvanalledag
natuurgetrouwweer, vaakmeteen
socialistische inslag.
Hoedoenrealistischwerkende

kunstenaarsdat tegenwoordig?
Watkunnenzijnog toevoegenaan
hetbombardementvanbeelden
datdagelijksoponswordtafge-
vuurd?Netalshun19de-eeuwse
kunstbroedersschilderenzijde
wereldomhenheen,maarmeteen
essentieel verschil:hetdraaitom
huneigenwerkelijkheid,omhun
eigenverhalen.

Hethedendaags realisme is voor
velerleiuitlegvatbaar.ZozegtKoen
Vermeule: ‘Mijnwerk is realistisch,
maar iknóémhetnooit realistisch.
Inzijnoorspronkelijkebeteke-
nis is realismeeenheelgoede
term,maaral jaren ishetwoord
gekaaptdoordewereldvanhet
ambacht.Doormensendiewelde
realiteit schilderen,maarvooral
willen latenzienhoe“knap”ze iets
kunnenmaken.Debetekenisvan
realisme isopgeschovenenomdie
redenheefthetmijnaandachtniet.
Het iseenanderewereldvoorme.’
Vermeuleheeft vaaknagedacht

overdevraagbijwelke termhij zich
wel thuisvoelt.Hijkomtnietopéén
begrip,welopeenomschrijving:
‘Ikhouvankunstdie reageertop
dewerkelijkheidendiebeeldenuit

dewerkelijkheidgebruikt,maar
diedebeeldenvooralgebruikt
omideeënofeenverhaalover te
brengen.Datkanvanalleszijn: een
kleinegedachte, een liefdesmo-
ment, ietsuitdepolitiek, eenfrase
uiteensongtekst.’
Hij isgefascineerddoorkunst

diekomt ‘vanuitdenabijheid’en
heeftwaarderingvoormensendie
eenbijzonderkunstwerkkunnen
makendatvoortkomtuithun
eigen leven. ‘Zowerk ikook,’ zegt
Vermeule, ‘maarmisschienwel iets
minderanekdotisch. Ikzal jeeen

‘Ik bewondermensen die een bijzonderwerk
makendat voortkomt uit hun eigen leven’

Een typischwerk van
JurreBlom,die gek is
op taferelenwaarbij je
niet goedweetwat er
nouprecies gebeurt.

voorbeeldgeven.Mijnschilderij
Topof theworld,naardatzoete
liedjevandeCarpenters, isheel
formeelopgebouwdmet lijnenen
vlakken;defigurenzijnnaarbuiten
gericht.Het isdehoogsteverdie-
pingvanhetberoemdeMori-ge-
bouwinTokio.Tussendiefiguren
zittenookmijn tweezonenenmijn
vrouw.Datweetniemand.Hetwas
dehoogsteplekwaarwijooitwaren
alsgezin.’
ZijnschilderijTheCall is

ontstaannaeenbezoekaande
BiënnalevanVenetië.Eendonkere
manopeenplastic stoeltjemet
daarnaasteenemmermetschoon-
maakgereedschapzit inzichzelf
gekeerd tebellen.Vermeule: ‘Er viel
eenprachtig lichtomhemheen.
Hetzijnvaakmeerderedingendie
mefascineren,hierwashet licht
eenvandiedingen.’Hetwasde
buitenkantvanhetScandinavische
paviljoen.Binnenhinghetvolmet
dartbordenenerstondenbakken
metpijltjes. Iedereenmochtpijltjes
gooien: ‘Kon je targets raken.Er
gingvoormijeenenormeleegteuit

vandiepresentatie.Toen ikbuiten
kwam,zag ikdiemanindatbaden-
de licht.Datzeimezoveelmeerdan
waterbinnentezienwas. Ikheb
meteen,eenbeetje stiekem,een
fotogemaakt.Als ikniet indatpa-
viljoenwasgeweest,had ikdieman
waarschijnlijknietopgemerkt.Er
waseenborrelendongenoegen,
daarkwameenandereemotievoor
indeplaats.Gelukkig.’

Tegenhangers
Eenkraanmeteengoudendrup-
pel, eenrotsblokvanbrons,een
tentjevanglimmendfolie,de
kunstwerkenvanSarahvanSons-
beeckzijndirectherkenbaar. ‘Toch
noemikmezelfgeenrealistische
kunstenaar’, vertelt ze.Haarwer-
kenzijnmeerdaneenweergavevan
dewerkelijkheid.VanSonsbeeck
wil erook ideeënmeeoverbrengen.
Zenoemtzichzelf eenconceptuele
kunstenaar.
‘Conceptueleenrealistische

kunstwordenvaakals tegenhan-
gersgezien’, zegtVanSonsbeeck.
‘Ikbenzelfsweleenseengroteop-
drachtmisgelopenomdatmensen

Sara vanSonsbeeck
werkt veelmetmetalen
zoalsbrons engoud.
‘Adrop in thebucket
#1’ (2019)

Onder:het levenvan
alledaggevangen:
NicoHeilijgers’
‘QuéCalor’ (2012).
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dachtendatmijnwerkmisschien te
abstract, temoeilijkof teconceptu-
eelwas.’Datargumentvondzegek:
‘Hoezoniet realistisch?Mijnwerk
isdanwelconceptueel,maarhet
heefteenverschijningsvormdie
iedereenkent. Ikmaakconceptuele
kunst,maar ikvraagmeafof rea-
lismealtijdzoververwijderd is van
conceptuelekunst.Wel inklassieke
zinnatuurlijk,maarvoormij isdie
hardescheiding tussenhetconcep-
tueleenhet reëleonnodig.’
VanSonsbeeckhoudtvanhet

gebruikvanalledaagsevoorwer-
pendiemisschiennietdirect in
dekunstgebruiktworden–dat
iseigenaanhet realisme. ‘Ik
geloof sterk inhethuwelijk tussen
realismeenconceptuelekunst.
Mensendenkenmisschienteveel
inhokjes, vindendatheteenhet
anderuitsluit. Ikvinddatdat inde
kunstniet zoumoeten.Kunst, juist
kunst,moetookgaanoverhetover-

schrijdenvangrenzen,hetzoeken
naarhetnieuwe.’
Soms zijnhaarwerkenmis-

schienniet te herkennenals
kunst. ‘Bij eenopening vaneen
tentoonstellingdacht een sup-
poost laatst dat het het zonlicht
wasdat door de ramen scheen.Dat
vind ik geweldig!Hetwerkheet
MomentofBliss, geluksmoment.
Zelfword ik altijd erg gelukkig van
hetmomentdat de zon zijn licht
doorde ramenwerpt.Dat vind ik
mooi en ikwildedat geluksmo-
mentdelen.’
Het kunstwerkbestaat uit een

theaterlampmet eenplaatje erin
waardoorhet lijkt alsof de zonop
de vloer schijnt. VanSonsbeeck:
‘Het is zo realistischdat je het
nietmeer als kunst herkent.Dat
vind ik spannend, fascinerenden
radicaal. Sommigemensen lopen
eromheen, anderen, die niet door-
hebbendathet kunst is, gaanerop

staan. Endan staan ze even lekker
inde zon.’
DeschilderijenvanJurreBlom

zijneen-op-eengebaseerdop
bestaande foto’s: zo realistisch
alsmaarkan.De foto’s vondhij
op internet,meteenspeciale tool
vanGooglediezoektnaarverge-
lijkbarebeelden.Blomisvooral
gefascineerddoor foto’s van ‘tus-
senmomenten’. ‘Hetmomentdat je
eigenlijkmistwateraandehandis.
Als toeschouwervraag je je vanalles
af. Jehebtgeen ideewatergebeurt
of staat tegebeuren.’
Dezoektochtnaargeschikte

foto’s vondhij ‘hels’. ‘Ikwerdergek
van,het isnietmakkelijkopdie
maniereen interessantbeeld te
vinden. Jekijkteenhalveseconde
naareenplaatje:blijfthethangen
ofniet.’Hetwaseen intuïtievezoek-
tocht, vooralhetbeoordelenofhet
beeldals fotoalgenoeg isofdathet
als schilderij iets toevoegt.

‘Sommigen lopen eromheen, anderen, die niet
doorhebben dat het kunst is, gaan erop staan’

Eenongetiteld
werk van
schilder
JurreBlom,
gebaseerdop
eenonline
gevonden foto.

KoenVermeule
schildert vaak vluchtige
taferelen, diehij eerst
heeft vastgelegdmet
zijnmobieltje, zoals
‘TheCall’, uit 2008.

EXPOSITIE
RealismeNuisnutijdelijk
gesloten,maarzout/m
2augustus tezienzijn in
StedelijkMuseumSchiedam,
stedelijkmuseumschiedam.nl

Blomheeftooknogeentijdje
zelfhetbeeldverzonnen,maar
omdathijwístdathijhet zelfhad
verzonnen, vondhijhetnietmeer
boeiend. ‘Ikvindderealiteit veel
interessanterdanwatdemeeste
mensenverzinnen.Dathet iets is
watechtbestaat, authentiek is.’
Hij kan zichde foto’swaarop

zijn schilderijen zijn gebaseerd,
nietmeerherinneren: datbeeld
is vervangendoorde schilderijen.
Blom: ‘Meestal is het de expres-
sie vanmensendie ik interessant
vind, ofhet zijnmensendie geen
ideehebbendat ze gefotografeerd
worden,waardoorhet lijkt alsof
de fotoopeen verkeerdmoment is
genomen.Mensenkijkennietnaar
de camera, enals erwel iemand
kijkt, kijkt diemeestal verbaasd.
Vaak lijkt iedereenafwezig of
op iets gerichtbuitenhetbeeld,
zodat je als beschouwerniet ziet
wat er aandehand is.Danzet je je
gedachtenaanhetwerk.’
Omdathet anoniemis, ishet

voorheminteressanter, niet al-
leen voordekijker,maarookvoor
hemzelf: ‘Dankun je er alles aan
ophangen.Dat is ookde redendat
ikmijnwerkgeen titels geef.Dan
zou ik te veel voorschrijvenhoe je
mijn schilderij kunt interpreteren.
Endatwil ikniet.’o
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