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toe aan het Museum of Modern
Art in New York. Een van mijn
verzamelaarsters is de Ameri-
kaanse Lady Lynn de Roth-
schild en zij zat ooit op een am-
bassadediner naast Condoleez-
za Rice. Op een gegeven moment
vroeg ze aan mevrouw Rice:
Hebt u uw portret al gezien? En
zonder zich naar mevrouw de
Rothschild te richten, zei ze
slechts één woord, droog: Yes.
(lacht)’

Die andere Antwerpse kunste-
naar Jan Fabre vertelde me
ooit dat hij soms moet lachen
als hij weer met olijfolie of
chocola in de weer is voor zijn
werk. Denkt u ooit: wat sta ik
hier toch te doen, met al die
verf?
‘Nee, want voor ik ook maar een
penseelstreek zet, is er al een
maandenlange voorbereiding
geweest voor zo’n doek. Het
schilderen zelf gebeurt zeer snel,
zeer intensief en binnen een be-
perkte tijdsduur (Tuymans gaat
er prat op dat hij al zijn werken in

één dag schildert, nvdr.)’
‘Maar al weet ik zeer goed wat ik
doe, toch is er elke keer weer de-
zelfde nervositeit, dezelfde
angst, voor ik begin. De eerste
drie uren zijn de hel. Omdat ik
het beeld opbouw van de lichtste
kleuren naar het hoogste con-
trast. In eerste instantie werk ik
haast blind. Pas van het moment
dat er een tikkeltje contrast
komt, begint het beeld zich te
vormen. Pas dan zie ik ook pas
iets. Pas dan zie ik of het aan het
lukken of aan het mislukken is.
Dat is echt een moment van ver-
lossing.’

Uw tentoonstelling reisde met
succes in de VS. Rocksterren
hebben groupies. Bestaat dat
ook in de kunstwereld?
‘Hoe langer hoe meer. Het ge-
beurt dat mensen flauwvallen
als ze mij zien. Verschrikkelijk,
natuurlijk. Het is een van de re-
denen dat ik nog in Antwerpen
woon en niet in New York, Parijs
of Londen. Omdat de mensen
hier wat gereserveerder zijn en

iets minder belachelijk doen als
ik buiten kom. Maar het blijft me
verbazen hoeveel mensen er
toch ook hier in dat werk geïnte-
resseerd zijn.’

Er zijn heel wat rijke verzame-
laars die werk van u kochten.
U komt wel eens bij hen over
de vloer. Wat is het vreemdste
huishouden waar u al geweest
bent?
‘Een aantal van die mensen wo-
nen op een totaal andere pla-
neet. Ik ben altijd met mijn voe-
ten op de grond gebleven, omdat

ik niet uit zo’n gegoed milieu
kom. Ik heb hard moeten wer-
ken om te zijn waar ik nu ben.
Daarvan blijf ik me bewust. Bij
sommige van die mensen speelt
dat bewustzijn niet. En hangt er
iets onwezenlijks of onwerke-
lijks over die mensen en die
plekken.’
‘Ooit was ik in Londen op een di-
ner bij de beroemde Britse archi-
tect en baron Norman Foster, sa-
men met filmacteur Kevin Spa-
cey, de dochter van mediamag-
naat Murdoch en mevrouw en
meneer De Rothschild. Het ap-
partement waar die man woon-
de, lag aan de Thames en gaf uit
op de London Bridge. Ik schat
dat het een volledig apparte-
mentsblok in glas groot was. De
living had de omvang van een
middelgrote straat. Toen ik voor
het venster stond, met achter mij
een tafel waar makkelijk hon-
derd mensen aan kunnen zitten,
vroeg de man: What are you thin-
king? Mijn antwoord was: It’s
fucking hilarious. Het gesprek
was meteen voorbij. (lacht)’

Wie heeft uw vroegste teke-
ning?
‘Die heb ik zelf nog. Dat wil zeg-
gen: ik heb ‘m aan mijn vrouw
gegeven (de Venezolaanse kunste-
nares Carla Arocha, nvdr.) De
meeste van mijn kindertekenin-
gen zijn ongelukkig genoeg door
een neef van mij verloren ge-
daan. Maar ééntje heb ik nog.
Het moet in het derde studiejaar
geweest zijn, en de leraar vroeg
ons een tekening over de grote
vakantie. Ik was als kind enorm
gefascineerd door de mensen
van de vuilniskar. Dat waren
grote ijzeren auto’s, en gietijze-
ren vuilnisbakken en die vuil-
nismannen hadden een witte
schort aan. En dus had ik met
kleurpotlood de straat getekend,
in perspectief, met die auto erin
en die vuilnismannen, en daar-
onder had ik geschreven: Mijn
grote vakantie. (grijnst) De leraar
die de opdracht had gegeven,
wilde niet geloven dat ik dat zelf
had getekend en dus moest ik
het voor heel de klas met kleur-
krijt op het bord nog eens over-
doen. Ik heb dat gedaan en er
toen ook pertinent Mijn grote va-
kantie onder gezet.’

Wat dacht u toen ‘Sculpture’ in
2005 voor zoveel geld van de
hand ging? Kreeg ik die centen
maar? Want het was iemand
anders die het schilderij ver-
kocht.
‘Mijn galeriehouders proberen
al jaar en dag om mijn werken
van veilinghuizen weg te hou-
den, omdat er dan dikwijls ge-
speculeerd wordt en de prijzen
worden opgedreven. Met dat
schilderij hebben we dat niet
kunnen tegenhouden. We wis-
ten dat er veel geld geboden zou
worden. We dachten dat het
voor 600.000 dollar zou gaan,

maar het is dan voor meer dan
het dubbele verkocht.’
‘Natuurlijk was het een schok.
Alleen al maar omdat het bete-
kende dat de dag nadien om
halfnegen de camionette van
VTM voor de deur stond, den-
kend dat het anderhalf miljoen
dollar bij mij thuis lag. Wat na-
tuurlijk niet het geval was. In
eerste instantie heb ik de deur
dichtgeslagen, om ‘m in tweede
instantie terug open te doen, en
dan uit te leggen hoe het wel in
mekaar zat. Het grappige neven-
effect van dat feit was wel dat
men mij op straat daarna plots
met meneer Tuymans begon aan
te spreken.’
‘Die astronomische, niet in ver-
houding staande bedragen, blij-
ven een vreemd gegeven. Want
er zijn werken van belangrijke
kunstenaars uit het verleden die
veel minder kosten dan mijn
werk. Ik had het er ooit met de
Canadese kunstenaar Jeff Wall
over. Hij zei toen: het voordeel is
dat hedendaagse kunstenaars
tot voor kort nog werden beke-
ken als klinkklare gekken. Nu
men doorheeft dat het veel geld
opbrengt, ziet men ons toch an-
ders.’

Waar kunt u zelf uw geld aan
geven?
‘Ik geef zeer weinig uit aan me-
zelf, maar ik ben zeer genereus
als mens. Ik geef veel geld aan
anderen uit. Ik vind het bijvoor-
beeld fantastisch als mijn vrouw
gaat winkelen. Maar ik ben niet
iemand die veel geld uitgeeft aan
kleding of meubelen. Voor mij
zijn het allemaal veel te veel de-
tails. Ja, ik geef geld uit, maar
dan is het in termen van investe-
ringen: we gaan dit project doen,
of dat project.’

U hebt geen enkel van uw
schilderijen. Is er toch eentje
waarvan u denkt: had ik het
maar gehouden?
‘Het ware veel slimmer geweest
als ik dat had gedaan, maar ik
ben geen fetisjist van mijn eigen
werk. Ik kan er niet tegen als er
iets van mezelf in mijn eigen
huis hangt. Kunst van andere
kunstenaars verzamel ik wel.’

Maar het betekent dat u, als u
iets van uzelf wil zien, naar een
museum moet.
‘Of dat ik iets nieuws moet ma-
ken. (lacht)’
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Luc Tuymans, ‘Retrospective’, van
18/2 tot 8/5, Bozar, Brussel. Er
hangen nog tot 12/3 ook een
aantal nieuwe werken bij galerie
Zeno X, Antwerpen.
www.bozar.be
www.zeno-x.com

ik opnieuw door de hel’

Luc Tuymans: ‘Ik kan er
niet tegen als er iets van
mezelf in mijn eigen huis
hangt. Kunst van andere
kunstenaars verzamel ik
wel.’ ©Maarten De Bouw

ER ZIJN WERKEN VAN
BELANGRIJKE
KUNSTENAARS UIT HET
VERLEDEN DIE VEEL
MINDER KOSTEN DAN
MIJN WERK
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‘Secretary of state’, een portret van Condoleeza Rice. ©Bozar

‘Ballroom’. Niet al Tuymans’
werk is grijs of monochroom.
©Bozar

‘Sculpture’, in 2005 verkocht
voor 1,1 miljoen euro.
©Christie’s


