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en je net op reis geweest?” Hij
krijgt de vraagmeer dan eens.Net
zoalsdieandere: “Heb jij nu je tan-
den gebleacht?” Het antwoord is
in beide gevallen nee. Allemaal
het gevolg van het feit dat Rinus

Van de Velde dag in dag uit met houtskool
in de weer is. Het zorgt voor een dun laagje
zwart stof op zijn leven. Niet alleen op zijn
handen en alles in zijn Antwerpse atelier
– de boeken, de stoelen, de bakken bier –
maar ook op zijn gezicht. “Hoe komen
ze erbij?”, dacht hij in het begin,
maar inmiddels kijkt de kunstenaar
niet meer op van de vragen. “Als ik
een modeshoot doe, heeft de mani-
cure flink wat werk met mijn vingers.
En als ze danmijn haar wassen, ziet heel de
wasbakzwart.Ach ja,uiteindelijk ishetnual
tienjaarzo.Alleszietgewoonzwart.”
Ooit wordt hij dus nog wel eens een schil-
der, zegt hij glimlachend. “Als ik op foto’s de
broekenvolverfvananderekunstenaarszie,
denk ik: dat is een leuke vuilheid.” Maar nu
nogniet.Voorlopig ishij nog langniet klaar
met hetmaken van die vaakmonumentale
houtskooltekeningenwaar hij bekendmee
werd, vooral ook bij een jonger publiek.
(Op Van de Veldes bureau staat deMIA die
hij in januari won voor de fraaiste cd-hoes,
voor het hippe jazzbandje Stuff.) Sinds zijn
studies zag hij zijn werk ondermeer al ten-
toongesteld in Berlijn, New York en Los
Angeles. Zijn eerste museumsolo’s had hij
in het Nederlandse Schiedam (2012) en in
hetSpaanseMalaga (2013).Vorig jaarstelde
hij tentoon in het Braziliaanse Sao Paolo en
nu krijgt hij voor het eerst een solo in een
belangrijkBelgischmuseum.

Ben je zenuwachtig?
“Dat ben ik nooit. Gelukkigmaar. Het draait
allemaal rond zelfvertrouwen. En dat heb
je echt nodig om aan zo’n tentoonstelling
te beginnen.Rise to the occasion, zoals mijn
Antwerpse galeriehouder Tim Van Laere
het zegt. Jemoet jezelf klaarstomen voor de
uitdaging, net zoals een tennisser voor een
belangrijkematch. Je schiet er nietsmee op
om dan zenuwachtig zijn. Als ik het al ben,
dan is het voor de vernissage. Zoalswanneer
je een verjaardagsfeestje geeft. Dan denk je
ook: ikgahiertochnietalleenzitten?”

Maar het is best bijzonder, niet?
“Natuurlijk. Toen ik nog student was en in
het SMAK rondliep, dacht ik: het zou onge-
lofelijk zijn omhier iets temogen doen. Nu
is het zover. En ik moet er ook niet onno-
zel over doen: natuurlijk voelt het als een
bevestiging. Maar vooral dan van het feit
dat het zin heeft wat ik doe.Want uiteinde-
lijk ben ik elke dag aan het tekenen. In deze
ruimte, tussen deze viermuren. Soms is het
best moeilijk om de band met de realiteit
te bewaren. En dan is zo’n tentoonstelling
toch een duidelijk signaal. Dat er mensen
zijndie ietsgevenomwat jedoet.”

Eenbadkraanals eerste
Het verhaal van hóé hij kunstenaar werd,
is best apart. Tekenen of schilderen had hij
nooit gedaan, die zoonvan een ingenieur en
een lerares, tot Van deVelde op zijn zeven-
tiendemeteenvriend inParijs inhetMusée
d’ArtModerne belandde en er een tentoon-
stelling over het fauvisme zag,met schilde-
rijen vol felle kleuren uit het begin van de
twintigste eeuw. Kijkend naar die werken,
besefte hij dat hij maar een leeg leven aan
het leidenwas, gewoonwat skateboardend.
Hij kochtdecatalogusenbegonzichvervol-
gens via allerlei andere boeken in de kunst-
geschiedenis te verdiepen. Zou ik dat ook
kunnen?, vroeg hij zich af. En dus begon hij
te tekenen.Obsessief.Dagnadag.
Tegelijk besefte hij, door dewilde verhalen
die hij zag of hoorde over andere kunste-
naars, dat zijn leven wel heel erg normaal
was.Endusbegonhij te fantaserenoverhoe
het zou kunnen zijn. Het leidde hem naar
de tekeningen waar hij bekend mee werd:
fantasieën over de avonturen die hij zelf
niet beleefde, de beroepen die hij niet had,
de reizen die hij nietmaakte. Eerst op basis
van foto’s die hij vond, vervolgens op basis
van foto’s die hij zelfmaakte. Tegenwoordig
hoort daar ookhet bouwen van grote decor-
stukken bij, nodig voor het in scène zetten
van de fantasieën waarop hij zijn tekenin-
gen baseert en waarin hij zijn vrienden
opvoert. Daarom dus die grote boot die we
midden inzijnatelierzienstaan.

Herinner je je nog je eerste tekening?
“Ik vond laatst het eerste schetsboek terug
dat ik ooit kocht, bij DeSlegte inLeuven.De
eerste tekening daarin was er een van een
badkraan. Raar om die terug te zien. Maar
omnutestellendathetmijneerstewas?Het
waren gewoon studies, om te proberen om
de realiteit zo goed mogelijk na te bootsen.
Opdatmoment teken je zoveel als je kunt en
stilaanontdek jewat jeechtwiltvertellen.

Wie isRinus
VandeVelde?
 wordt in 1983 geboren in Leuven

 studeert aan Sint-Lukas

Antwerpen (2002-2006) en het

Gentse HISK (2009-2010)

 is te zien in campagnes van

modemerken Ermenegildo Zegna,

Paul Smith en Dior Homme

 maakt de hoes voor Raymond

Van het Groenewouds cd

De Laatste Rit (2011) en wint

voor zijn hoes voor jazzband

Stuff dit voorjaar een MIA

 levert muurtekeningen voor onder

meer het café van het SMAK

(Gent) en het pas vernieuwde

Antwerpse Zuiderterras (nu: RAS)

 had al solotentoonstellingen in

musea in Schiedam, Malaga,

Sao Paolo en nu Gent (SMAK)

 wordt naast Tim Van Laere in

Antwerpen vertegenwoordigd

door galeries in Amsterdam,

Berlijn en Los Angeles

 verwacht samen met zijn vriendin

binnenkort een tweeling
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