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Aan de muur in zijn grote Ant-
werpse bureau hangen twee
klokken naast elkaar. Eentje
met de Belgische tijd en eentje
met het uur in New York. Het is
een klein detail dat aangeeft dat
Luc Tuymans (52) op internatio-
nale schaal speelt. In vier grote
Amerikaanse musea stond de
overzichtstentoonstelling al die
nu naar huis komt. Op een groot
computerscherm laat de ver-
maarde schilder ons via een vir-
tuele rondleiding zien hoe zijn
70 werken zullen hangen in de
Brusselse Bozar. Hij opent een
oranje blikje Fanta. In de hoek
van een kast zien we een halflege
fles Jack Daniels; alcohol die de
schilder gebruikt om hem de
slaap te bezorgen die naar ver-
luidt nooit komt. In zijn trui zien
we op de schouder een gaatje.
Maar dan houden zijn priemen-
de ogen onze blik vast.
Natuurlijk zijn er Panamarenko,
Wim Delvoye, Jan Fabre, Micha-
el Borremans of Jan De Cock.
Maar de Vlaamse kunstenaar
die internationaal het meest ge-

waardeerd wordt? Dat moet Luc
Tuymans zijn, de man die ooit
als nachtclubportier werkte om
als schilder te kunnen overle-
ven. Dat werd voor iedereen
duidelijk toen in 2005 op een
veiling 1,4 miljoen dollar (toen 1,1
miljoen euro) werd neergeteld
voor zijn Sculpture. Voor kunst-
liefhebbers was het een jaar eer-
der al beginnen te dagen toen
Tuymans in 2004 als eerste le-
vende Belgische kunstenaar een
tentoonstelling kreeg in het be-
kende museum Tate Modern in
Londen. Tal van grote musea
over heel de wereld kochten in-
tussen werk van hem. Zo’n 500
doeken moeten het inmiddels
alles bij elkaar zijn. Zelf heeft hij
er, zo zegt hij, geen enkel meer,
maar hij houdt wel bij waar zijn
kinderen allemaal zijn. ‘Van
driekwart van het werk weet ik
in welk museum of welke privé-
collectie het zit.’

Voor het eerst krijgt u een gro-
te overzichtstentoonstelling in
uw eigen land. ‘Retrospective’

was eerder al te zien in vier
grote musea in Amerika en
komt nu eindelijk thuis. Doet
het u iets?

Luc Tuymans: ‘Natuurlijk. Het
grappige vind ik dat de tentoon-
stelling door de VS getrokken is
terwijl dat land in de meest on-
ooglijke recessie zat en dat het
overzicht nu thuis komt terwijl
wij met een reusachtig probleem

zitten. En dan staat het nog in de
hoofdstad van ons land ook. Ik
vind het wel een mooie timing
hebben, zo. Ik heb trouwens de
cover van de catalogus voor Bel-
gië laten veranderen. Hier zal
Lumumba op de voorkant staan
(de Congolese eerste minister die in
’61 werd vermoord, nvdr.). Ik vind
dat wel passend, voor Brussel en
het Brusselse establishment, re-
kening houdend met onze hele
koloniale geschiedenis.’
‘Ik ben blij dat de tentoonstel-
ling hier staat. En dat we heel de
expositie voor Brussel bij elkaar
hebben kunnen houden. Want
het geeft een uitgebreide kijk op
dertig jaar werk. We zullen nooit
nog de kans hebben om veel van
de werken die in de States ver-
zeild zijn geraakt naar hier te
brengen. Mensen hebben veel
van deze werken wellicht nog
nooit in het echt gezien.’

U wordt beschouwd als een in-
vloedrijke schilder. Is er één
sleutel die u kan aanreiken aan
mensen die niet meteen kunst-

kenners zijn, om door te heb-
ben waar het in uw werk om
gaat?
‘Je hoeft niets te weten. Ik vind
een onbevangen kijker eigenlijk
nog het beste. Het belangrijkste
is gewoon dat je een ervaring
meemaakt. Als er al een bood-
schap is, dan is het dat mijn hele
oeuvre is opgebouwd vanuit een
soort wantrouwen tegenover het
beeld. De dingen zijn niet altijd
wat ze zijn. Voorts zal je een
breuklijn zien ontstaan tussen
het figuratieve en het abstracte,
en zal je zien dat een paar clichés
over mijn werk vernietigd zullen
worden: dat al het werk grijs of
monochroom is. Je zal kleuren
zien, heftiger dan je ze zou ver-
wachten.’

Op de tentoonstelling hangt
ook het portret dat u van Con-
doleezza Rice maakte, toen
nog de Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken.
Heeft u ooit gehoord wat ze er
van vindt?
‘Indirect. Het werk behoort nu
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‘Voor elk schilderij moet 
In 2005 werd op een veiling
in New York maar liefst 1,1
miljoen euro betaald voor
een schilderij van Luc
Tuymans. Dat was toen een
record voor een
hedendaagse Belgische
schilder. Wie het doek met
eigen ogen wil zien, kan
vanaf vrijdag naar een
overzichtstentoonstelling
van de wereldvermaarde
Antwerpenaar in het
Brusselse Bozar. ‘Vroeger
zagen ze ons als gekken. 
Nu niet meer.’ HANS-MAARTEN POST


