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‘In handen zit veel expressivi
teit’, zegt de kunstenaar. ‘Het is
een uitdaging om ze te schilderen.
Voor mij zijn het haast sculptu
ren, waar aders en spieren, plooi
en en schaduwen in opvallen.’

Wat we zien, zijn zijn eigen
handen, zegt hij. Maar de voor
beelden haalde hij uit zijn herin
nering. ‘Mijn grootvader was de
puté bij de provincie Limburg. Hij
kreeg veel kunstboeken cadeau,
waar ik als kind eindeloos in zat te
bladeren. De beelden bleven han
gen, maar de boeken raakten ver
loren. Na een lange zoektocht op
internet heb ik de meeste kunnen
traceren. Zoals het plaatjesboek
De grote veldslagen: ik tekende
ooit de gruwelijke taferelen ervan
na op grote bladen. Hoe meer hor
ror, hoe liever. Een stervende ge
neraal, dramatisch neerzijgend
tussen zijn soldaten, was mijn fa
voriet. Zijn slappe, levenloze hand
heb ik nu geschilderd.’

Nachtmerries
Gideon Kiefer (1970) is aan zijn

zesde solo toe bij galerie Geukens
& De Vil. Al tien jaar is hij actief
als kunstenaar, na een vliegende
start als illustrator bij diverse bla
den. ‘Ik moest nooit zelf naar een
onderwerp zoeken’, zegt hij over
die periode. ‘Ik ben sterk visueel
ingesteld en kon rap iets in beeld
brengen. Het kostte mij weinig
moeite.’

Na een zwaar ziekteproces
stond ook de kunstenaar in hem
op. ‘Een oude droom moest gerea
liseerd worden, vond ik.’ 

De tekeningen van Kiefer vie
len meteen op door hun dreigen

Nagelbijtend kijkt Gideon Kiefer uit naar de 
reacties op zijn nieuwe tentoonstelling. Daarin 
transformeert hij van een volbloed tekenaar in 
een debuterend schilder. ‘Tekeningen zijn zo 
broos. Je wil een spoor achterlaten, iets 
tijdloos.’ GEERT VAN DER SPEETEN

Gideon Kiefer in zijn atelier: ‘Mijn ontzag voor de oude meesters is alleen maar toegenomen.’ © Titus Simoens

‘Ergens schuilt ook 
de angst voor het 
lege witte blad in 
mij. Een blad moet 
patina dragen, 
moet geleefd 
hebben. De binnen
kaften van tweede
handsboeken zijn 
mij daarom liever 
als vertrekpunt’

De droom van Gideon Kiefer: tekenaar wordt schilder

‘Geen klassiek 
kadertje 
afleveren: dat is 
mijn signatuur’

De nieuwe reeks past
op één wand in zijn
atelier. De werkjes
hebben een sacrale
en mysterieuze uit

straling. Ze zoomen in op li
chaamsfragmenten. De omzwach
telde en krachteloze handen, de
zichtbare wonden: je herkent de
religieuze symboliek. Minder ex
pliciet zijn de verwijzingen naar
beroemde voorbeelden, zoals De
dood van Marat of de toegetakel
de Christusfiguur van Grünewald.
Het thema van het lijden in Ecce
homo, een groepstentoonstelling
waar Gideon Kiefer in 2017 aan
deelnam, is niet veraf.

de, licht absurde sfeer. Inspiratie
putte hij naar eigen zeggen uit zijn
nachtmerries. Uit het onderbe
wuste en de heldere beelden die
door de hersenen spoken, vlak
voor je ontwaakt uit een enge
droom. Kiefer maakt kunst met
weerhaakjes: bloedmooi en met
zorg uitgewerkt, maar vol geniepi
ge terreur en onderhuidse span
ningen. Zijn universum wordt be
volkt door heren in nette pakken
en wetenschappers in doktersjas
sen, die lugubere experimenten
uitvoeren met een onduidelijk
doel. Ze staan voor een anonieme
macht, voor kafkaiaanse krachten
die ons in hun greep houden.
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VERWACHT HET ONVERWACHTE

Gen Z

Dat de jongeren het zelf maar ’s uitleggen

De correspondenten van De Standaard vliegen weer uit. Over 
generaties en taalgrenzen heen, langs maatschappelijke verschuivingen, 
dwars door bubbels, voorbij het verwachte. Voor de zesde keer krijgen 
enkele journalisten tijd en ruimte om vol te focussen op een thema, 
tot zij en u er het fijne van weten.

Er staat een 2 voor hun geboortejaar, het is Generatie Z. Maar 
wie zijn ze, die post-millennials? In plaats van met experts óver hen 
te spreken, laten Valerie Droeven en Simon Grymonprez – zelf niet 
van de oudsten – de jongeren zelf spreken en duiken mee in hun 
smartphone. Drie maanden lang onderzoeken ze samen de invloed 
van sociale media op hun identiteit, en wat digitalisering betekent 
voor hun zelf beeld, overtuigingen, nieuwsgaring en contacten. 
Virtueel was nog nooit zo reëel.

© Brecht Evens

Lees meer en ontdek ook de andere nieuwe thema’s 

via standaard.be/correspondenten

Nieuwe 
golf 

correspondenten

‘Nu anderen het 
veel luider en 
duidelijker 
overnemen, laat ik 
het klimaatthema 
in mijn werk graag 
verdwijnen naar de 
achtergrond. Ik wil 
niet de indruk 
wekken dat ik op 
de kar van de 
actualiteit spring’

De droom van Gideon Kiefer: tekenaar wordt schilder

Vaak schuilt in de tekeningen
een aanklacht over wat er zoal mis
loopt, vooral dan op ecologisch ge
bied. Dat uit zich in dreigende op
gezette vogels, in kale bomen of in
smeltend gletsjerijs dat met doe
ken omzwachteld moet worden.
‘Ik las veel over de klimaatopwar
ming’, zegt Kiefer daar zelf over.
‘Daar haalde ik dan thema’s uit, of
tekstfragmenten die ik omvormde
naar mijn eigen leven. Maar ik ben
geen militante groene jongen en
politieke statements heb ik niet in
huis. Nu anderen het veel luider
en duidelijker overnemen, laat ik
het klimaatthema in mijn werk
graag verdwijnen naar de achter
grond. Ik wil niet de indruk wek
ken dat ik op de kar van de actuali
teit spring. Al is er nog herhaalde
lijk vraag naar nieuwe tekeningen
met spookvogels: het werd ook
tijd voor iets anders. Ik wou geen
zoete broodjes bakken.’

Opera
Met schilderen is Gideon Kie

fer eerder intuïtief en aftastend
begonnen. Het was een wens die
bleef sluimeren. ‘Zeker, teken
kunst is een geaccepteerd medi
um’, zegt hij. ‘Maar tekeningen
zijn zo broos. Je wil toch een spoor
achterlaten, iets tijdloos.’

Schilderen bood hem ook de
kans om uit te breken. In het nieu
we werk duikt een grotere losheid
op, in de opbouw en de uitwer
king. Ook de dwingende settings
zijn verdwenen.

Maar schilderen was ook een
leerproces, een gevecht met de
verf. ‘Over tekenen had ik mees
terschap verworven, door dage
lijks te oefenen. Maar schilderen
was knap lastig. Mijn geloof in de
schoonheid van het metier, mijn
ontzag voor de oude meesters: ze
zijn alleen maar toegenomen. Ik
breng hen graag een eresaluut. Al
hoop ik ook iets toe te voegen, zo
als het spel met perspectieflijnen
en abstracte elementen.’

Schilderen op canvas zag Kie
fer niet zitten. ‘Ik koos voor pa
neel, en dan nog het minst om
slachtige. Triplex komt een beetje
trashy over, té goedkoop haast om
er een uitgebreid schilderij op te
maken. Geen klassiek kadertje af
leveren: dat is mijn persoonlijke
handtekening. Ergens schuilt ook
de angst voor het lege witte blad
in mij, zoals bij veel tekenaars.
Een blad moet patina dragen,
moet geleefd hebben. De binnen
kaften van tweedehandsboeken
zijn mij daarom liever als vertrek
punt.’

De nieuwe serie draagt de titel
A throwback to ancient times, it is
no coincidence. Kiefer verwijst er
mee naar de kunstgeschiedenis,
maar ook naar een van zijn grote
inspiratiebronnen: het teruggrij
pen naar de roots en de jeugdja
ren, de melancholie van de herin
nering. ‘Niemand heeft iets aan je
persoonlijke herinneringen’, zegt
hij. ‘Ze zijn onbetrouwbaar en
wankel, vaak zelfs verzonnen.
Maar ik gebruik ze als vertrekpunt
voor een enscenering, ingekleurd
en bijgefantaseerd. Ik roep de
sfeer op, niet het verhaal. Het valt
dan op hoe veelgelaagd en inter
preteerbaar het eindresultaat is.
De inventiviteit waarmee toe
schouwers naar je werk kijken en
hoe ze het zoal interpreteren: het
blijft me verbazen.’

Als er nog een onvervulde
droom in Gideon Kiefer schuilt, is
het opera. ‘Het operahuis van
Stuttgart gebruikte een tekening
van mij voor het programmaboek.
Er floepte plots een lichtje aan. Ik
hou het graag realistisch, maar
soms zie ik mijn tekeningen als
grote operadoeken. De theatrali
teit ervan op groot formaat uit
werken: dat lijkt mij een uitda
ging die kan tellen.’

Nieuw werk van Gideon Kiefer bij
Geukens & De Vil, Zeedijk 735 in
Knokke, tot 5/5.

‘The most dramatic hand in art history’, uit de nieuwe reeks. 
© Geukens & De Vil/Gideon Kiefer


