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Mijn eerste houtskooltekening herinner
ik me wel nog. Want ik maakte eerst kleine
tekeningen in kleurpotlood. Die eerste in
houtskool, van een meter bij een meter groot,
voelde echt als een bevrijding.”

Hebben je ouders ooit kindertekeningen
van je herontdekt, na je doorbraak?
“Een nonkel stond ooit in mijn atelier, met
tekeningen die ik op een skivakantie had
gemaakt. Maar daar zie je niet veel op. Dat
zijn de tekeningen die elk kind maakt. En ik
was er echt niet zo goed in. Ik denk dat mijn
ouders, toen ik naarstig begon te tekenen,
vooral dachten: wéér een van zijn bevliegin-
gen. Want ik had ooit ook al eens een gitaar
gekocht en gedacht dat ik muzikant zou wor-
den. Ik had al zoveel geprobeerd dat ze eerst
wantrouwig waren, en dachten: dat gaat ook
wel weer over. Tot ik echt elke avond zat te
tekenen, op mijn kamertje.”

Watwas het schouderklopje dat je deed
beseffen: ik ben hier dan toch goed in?
“Je kunt dat jezelf ook geven, hoor. Jezelf
wijsmaken dat je bijzonder bent. Dat kan
heel hard helpen, en ik heb dat veel gedaan.
Ik herinner me nog dat ik op mijn kamertje
aan het tekenen was en mezelf inbeeldde dat
ik al een groot kunstenaar was. En dan komt
er een eerste kleine tentoonstelling, vervol-
gens een wat grotere. Maar het is toch vooral
belangrijk om jezelf iets te kunnen wijsma-
ken. Want anders is het heel moeilijk om er
zo obsessief mee bezig te blijven. Daarom
probeer ik ook elke dag mijn atelier te ver-
laten met de gedachte: het is geniaal wat ik
heb gedaan. En dan doe ik de deur dicht. Dat
maakt het makkelijker om de volgende dag
terug te keren.” (lacht)

En danwordt dat werk plots geldwaard.
Michaël Borremans, inmiddels de duurste
Belgische kunstenaar, heeft het daar best
lastigmee gehad, dat elke verfstreek die
hij zettemeteen veel waardwas. Jij?
“Bij Borremans zal het veel heftiger zijn,
want bij hem gaat het om waanzinnige
bedragen. Maar natuurlijk is het moeilijk om
te zeggen dat het je niets doet. Al probeer ik
er zo weinig mogelijk aan te denken. Het doet
mij vooral beseffen dat ik heel goed moet
selecteren. Juist omdat men een prijs zal
plakken op die tekening, kan ik maar beter
zorgen dat het een góéd werk is. Ik gooi veel
meer weg, juist omdat mijn werk kostbaar-
der wordt. Want ik wil niemand in ’t zak zet-
ten. Ik wil niet dat iemand geld betaalt voor
iets waar ik eigenlijk niet achter sta. Dat is
misschien nog het positieve eraan.”


