Echter dan
Tv, internet, sociale media; we worden overspoeld met beelden
van de wereld om ons heen. Wat kunnen makers van realistische
kunst daar nog aan toevoegen? Drie kunstenaars vertellen.

Door Ellen Leijser

Koen Vermeule
schildert graag
landschappen
en mensen.
‘Street’, 2010.
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echt

Sara van Sonsbeeck
werkt veel met metalen
zoals brons en goud.
‘A drop in the bucket
#1’ (2019)

I

n de 19de eeuw was het
realisme een populaire
kunststroming. Kunstenaars zoals Gustave Courbet en Édouard Manet
schilderden wat ze zagen.
Onopgesmukt en zonder franje
gaven ze het leven van alledag
natuurgetrouw weer, vaak met een
socialistische inslag.
Hoe doen realistisch werkende
kunstenaars dat tegenwoordig?
Wat kunnen zij nog toevoegen aan
het bombardement van beelden
dat dagelijks op ons wordt afgevuurd? Net als hun 19de-eeuwse
kunstbroeders schilderen zij de
wereld om hen heen, maar met een
essentieel verschil: het draait om
hun eigen werkelijkheid, om hun
eigen verhalen.

Het hedendaags realisme is voor
velerlei uitleg vatbaar. Zo zegt Koen
Vermeule: ‘Mijn werk is realistisch,
maar ik nóém het nooit realistisch.
In zijn oorspronkelijke betekenis is realisme een heel goede
term, maar al jaren is het woord
gekaapt door de wereld van het
ambacht. Door mensen die wel de
realiteit schilderen, maar vooral
willen laten zien hoe “knap” ze iets
kunnen maken. De betekenis van
realisme is opgeschoven en om die
reden heeft het mijn aandacht niet.
Het is een andere wereld voor me.’
Vermeule heeft vaak nagedacht
over de vraag bij welke term hij zich
wel thuisvoelt. Hij komt niet op één
begrip, wel op een omschrijving:
‘Ik hou van kunst die reageert op
de werkelijkheid en die beelden uit

Een typisch werk van
Jurre Blom, die gek is
op taferelen waarbij je
niet goed weet wat er
nou precies gebeurt.

de werkelijkheid gebruikt, maar
die de beelden vooral gebruikt
om ideeën of een verhaal over te
brengen. Dat kan van alles zijn: een
kleine gedachte, een liefdesmoment, iets uit de politiek, een frase
uit een songtekst.’
Hij is gefascineerd door kunst
die komt ‘vanuit de nabijheid’ en
heeft waardering voor mensen die
een bijzonder kunstwerk kunnen
maken dat voortkomt uit hun
eigen leven. ‘Zo werk ik ook,’ zegt
Vermeule, ‘maar misschien wel iets
minder anekdotisch. Ik zal je een

‘Ik bewonder mensen die een bijzonder werk
maken dat voortkomt uit hun eigen leven’
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voorbeeld geven. Mijn schilderij
Top of the world, naar dat zoete
liedje van de Carpenters, is heel
formeel opgebouwd met lijnen en
vlakken; de ﬁguren zijn naar buiten
gericht. Het is de hoogste verdieping van het beroemde Mori-gebouw in Tokio. Tussen die ﬁguren
zitten ook mijn twee zonen en mijn
vrouw. Dat weet niemand. Het was
de hoogste plek waar wij ooit waren
als gezin.’
Zijn schilderij The Call is
ontstaan na een bezoek aan de
Biënnale van Venetië. Een donkere
man op een plastic stoeltje met
daarnaast een emmer met schoonmaakgereedschap zit in zichzelf
gekeerd te bellen. Vermeule: ‘Er viel
een prachtig licht om hem heen.
Het zijn vaak meerdere dingen die
me fascineren, hier was het licht
een van die dingen.’ Het was de
buitenkant van het Scandinavische
paviljoen. Binnen hing het vol met
dartborden en er stonden bakken
met pijltjes. Iedereen mocht pijltjes
gooien: ‘Kon je targets raken. Er
ging voor mij een enorme leegte uit

van die presentatie. Toen ik buiten
kwam, zag ik die man in dat badende licht. Dat zei me zoveel meer dan
wat er binnen te zien was. Ik heb
meteen, een beetje stiekem, een
foto gemaakt. Als ik niet in dat paviljoen was geweest, had ik die man
waarschijnlijk niet opgemerkt. Er
was een borrelend ongenoegen,
daar kwam een andere emotie voor
in de plaats. Gelukkig.’

Tegenhangers

Een kraan met een gouden druppel, een rotsblok van brons, een
tentje van glimmend folie, de
kunstwerken van Sarah van Sonsbeeck zijn direct herkenbaar. ‘Toch
noem ik mezelf geen realistische
kunstenaar’, vertelt ze. Haar werken zijn meer dan een weergave van
de werkelijkheid. Van Sonsbeeck
wil er ook ideeën mee overbrengen.
Ze noemt zichzelf een conceptuele
kunstenaar.
‘Conceptuele en realistische
kunst worden vaak als tegenhangers gezien’, zegt Van Sonsbeeck.
‘Ik ben zelfs weleens een grote opdracht misgelopen omdat mensen
Onder: het leven van
alledag gevangen:
Nico Heilijgers’
‘Qué Calor’ (2012).

Een ongetiteld
werk van
schilder
Jurre Blom,
gebaseerd op
een online
gevonden foto.

dachten dat mijn werk misschien te
abstract, te moeilijk of te conceptueel was.’ Dat argument vond ze gek:
‘Hoezo niet realistisch? Mijn werk
is dan wel conceptueel, maar het
heeft een verschijningsvorm die
iedereen kent. Ik maak conceptuele
kunst, maar ik vraag me af of realisme altijd zo ver verwijderd is van
conceptuele kunst. Wel in klassieke
zin natuurlijk, maar voor mij is die
harde scheiding tussen het conceptuele en het reële onnodig.’
Van Sonsbeeck houdt van het
gebruik van alledaagse voorwerpen die misschien niet direct in
de kunst gebruikt worden – dat
is eigen aan het realisme. ‘Ik
geloof sterk in het huwelijk tussen
realisme en conceptuele kunst.
Mensen denken misschien te veel
in hokjes, vinden dat het een het
ander uitsluit. Ik vind dat dat in de
kunst niet zou moeten. Kunst, juist
kunst, moet ook gaan over het over-

schrijden van grenzen, het zoeken
naar het nieuwe.’
Soms zijn haar werken misschien niet te herkennen als
kunst. ‘Bij een opening van een
tentoonstelling dacht een suppoost laatst dat het het zonlicht
was dat door de ramen scheen. Dat
vind ik geweldig! Het werk heet
Moment of Bliss, geluksmoment.
Zelf word ik altijd erg gelukkig van
het moment dat de zon zijn licht
door de ramen werpt. Dat vind ik
mooi en ik wilde dat geluksmoment delen.’
Het kunstwerk bestaat uit een
theaterlamp met een plaatje erin
waardoor het lijkt alsof de zon op
de vloer schijnt. Van Sonsbeeck:
‘Het is zo realistisch dat je het
niet meer als kunst herkent. Dat
vind ik spannend, fascinerend en
radicaal. Sommige mensen lopen
eromheen, anderen, die niet doorhebben dat het kunst is, gaan erop

staan. En dan staan ze even lekker
in de zon.’
De schilderijen van Jurre Blom
zijn een-op-een gebaseerd op
bestaande foto’s: zo realistisch
als maar kan. De foto’s vond hij
op internet, met een speciale tool
van Google die zoekt naar vergelijkbare beelden. Blom is vooral
gefascineerd door foto’s van ‘tussenmomenten’. ‘Het moment dat je
eigenlijk mist wat er aan de hand is.
Als toeschouwer vraag je je van alles
af. Je hebt geen idee wat er gebeurt
of staat te gebeuren.’
De zoektocht naar geschikte
foto’s vond hij ‘hels’. ‘Ik werd er gek
van, het is niet makkelijk op die
manier een interessant beeld te
vinden. Je kijkt een halve seconde
naar een plaatje: blijft het hangen
of niet.’ Het was een intuïtieve zoektocht, vooral het beoordelen of het
beeld als foto al genoeg is of dat het
als schilderij iets toevoegt.

‘Sommigen lopen eromheen, anderen, die niet
doorhebben dat het kunst is, gaan erop staan’
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Koen Vermeule
schildert vaak vluchtige
taferelen, die hij eerst
heeft vastgelegd met
zijn mobieltje, zoals
‘The Call’, uit 2008.

Blom heeft ook nog een tijdje
zelf het beeld verzonnen, maar
omdat hij wíst dat hij het zelf had
verzonnen, vond hij het niet meer
boeiend. ‘Ik vind de realiteit veel
interessanter dan wat de meeste
mensen verzinnen. Dat het iets is
wat echt bestaat, authentiek is.’
Hij kan zich de foto’s waarop
zijn schilderijen zijn gebaseerd,
niet meer herinneren: dat beeld
is vervangen door de schilderijen.
Blom: ‘Meestal is het de expressie van mensen die ik interessant
vind, of het zijn mensen die geen
idee hebben dat ze gefotografeerd
worden, waardoor het lijkt alsof
de foto op een verkeerd moment is
genomen. Mensen kijken niet naar
de camera, en als er wel iemand
kijkt, kijkt die meestal verbaasd.
Vaak lijkt iedereen afwezig of
op iets gericht buiten het beeld,
zodat je als beschouwer niet ziet
wat er aan de hand is. Dan zet je je
gedachten aan het werk.’
Omdat het anoniem is, is het
voor hem interessanter, niet alleen voor de kijker, maar ook voor
hemzelf: ‘Dan kun je er alles aan
ophangen. Dat is ook de reden dat
ik mijn werk geen titels geef. Dan
zou ik te veel voorschrijven hoe je
mijn schilderij kunt interpreteren.
En dat wil ik niet.’ o

EXPOSITIE
Realisme Nu is nu tijdelijk
gesloten, maar zou t/m
2 augustus te zien zijn in
Stedelijk Museum Schiedam,
stedelijkmuseumschiedam.nl

