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Voor veelmensen blijft hedendaagse
kunst iets raars. Ze vinden het een
wereldwaarin veel lucht verkocht wordt.
Jij bent gepassioneerdmet je werk
bezig.Word jij soms niet kwaad van
sommige “gemakkelijke” kunst?
“Absoluut. Het is een wereld waar veel fake
in zit en waar veel fraudeurs in rondlopen.
Het is natuurlijk ook makkelijk, omdat het
in kunst al lang niet meer over techniciteit
of virtuositeit gaat. Je kunt iets er snel doen
uitzienalsofhetkunst is.Maaromdan, zoals
velen doen, te zeggen dat het allemaal onzin
is? Dat klopt ook weer niet. Je kunt niet zeg-
gen, als je in een museum rondloopt: dit zijn
allemaal charlatans. Ik denk dat bijna ieder-
een die er werk toont, daar obsessief mee
bezig is. Misschien heeft het er ook mee te
maken dat het geld opbrengt? Waardoor
mensen het dan verdacht beginnen te vin-
den? Toch denk ik dat bijna geen enkele
kunstenaar geldgedreven bezig is. Ik vind
het een rare veronderstelling dat, zodra iets
geld opbrengt, je het alleen daarvoor zou

doen. Want je kunt zeker zijn dat dat werk
eerst lang niks heeft opgebracht, en dat die
kunstenaar toen ook de noodzaak voelde om
het te maken. Ik vind het ook knap dat er een
soort vrijheid bestaat in deze maatschappij
dat mensen zich daarmee kunnen bezighou-
den. Want als je het rationeel bekijkt, is het
een tamelijk onzinnige bezigheid. Je helpt
er niet echt iets mee vooruit. Je kunt dus
ook zeggen: wees blij dat er ruimte is in deze
wereld voor zoiets als kunst, en dat niet alles
een functie moet hebben. Het is toch onge-
lofelijk dat ik bezig kan zijn met het bouwen
van mijn eigen fictie? Ik heb een manier
gevonden om alvast mijn leven zinvol te
maken. En hopelijk, als mensen daarnaar
gaankijken,halenzijdaarookietsuit.”

Het liefst bleef je heel de tijd thuis, om
aan je tekeningen tewerken. Stel: ik
ben je vriendin, waarmoet ikmee leren
leven? Afgezien van dat zwarte stof
overal? Dat ik weinig op reis zal gaan?
“Dat is een gevoelig punt. (lacht)Maar het
is niet dat ik nooit reis, want af en toe moet

ik op reis voor mijn werk, zoals onlangs
naar Brazilië, en dan kan zij mee. Kijk,
ik wil dat mijn vriendin ook haar eigen-
heid heeft. Net zoals ik. Want anders ben
ik niet Rinus Van de Velde. En dan is dat
niet iemand waar je mee samen wilt zijn.
Zo heeft mijn vriendin ook dingen die ze
superbelangrijk vindt. En net daarom ben
ikmethaar samen, omdat ikdaar een soort
schoonheid inzie.”

Opde rug vanPaul Smith
En dan zijn er nog die opvallende uit-
stapjes van hem in de modewereld. In
2013 belandde Van de Velde dankzij de
hippe Belgische modefotograaf Willy
Vandeperre op een van diens foto’s in
Vogue. Het leidde in het voorjaar van
2015 tot campagnes voor modemerken
Ermenegildo Zegna en Paul Smith. Dit
voorjaar is de kunstenaar te zien in de
campagne van Dior Homme, naast de
zoon van Alain Delon, de zanger/bassist
van muziekgroep The XX en het Deense
model Viktor Nylander. Het gebeurde op

Zijn favoriete
adresjes
CinemaZuid
“Een belangrijke cinema in Antwerpen,

vanwege de goede programmatie. Het is een

speciale plek waar ik graag heen ga en veel

inspiratie opdoe.” www.cinemazuid.be

Café Stanny
“Daar eet ik heel de tijd. Een bijzonder adresje

voor mij. Je eet er zoals je moeder kookt,

maar dan gezond. Je wordt er niet moddervet

van als je er elke dag naartoe gaat.”

Stanleystraat 1, 2018 Antwerpen

TimVanLaereGallery
“Een heel belangrijke plek voor mij in

Antwerpen, waar ik wekelijks toch een paar

keer kom. Niet alleen omdat ik er nauw mee

samenwerk, maar ook omdat ik er graag ben.

Ze hebben er altijd goede tentoonstellingen.”

www.timvanlaeregallery.com

Middelheim
“De beeldentuin van het Middelheimpark in

Antwerpen vind ik iets ongelofelijks: die kunst

in combinatie met die natuur. Als ik ergens mee

zit, ga ik daar wandelen. Dat helpt mij altijd

keihard. Vroeger had ik niks met de natuur,

maar meer en meer begin ik het effect van die

rust te voelen. Hoe melig dat ook klinkt.”

www.middelheimmuseum.bew

“Het ismoeilijkomte
zeggendathet jeniets
doet,daterveelgeld
wordtbetaaldvoor je
werk.Maar ikprobeer
erzoweinigmogelijk
aantedenken”


