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Herinneringen aan oude meesters

Gideon Kiefer gebruikte goedkope triplexplaten voor zijn nieuwe schilderijen. Trashy, maar heel origineel.© GIDEON KIEFER / GALLERY GEUKENS & DE VIL

Voor zijn tentoonstelling ‘A throwback to ancient times, it is no coincidence’ schilderde
Gideon Kiefer voor het eerst in olieverf. Hij combineert zijn herinneringen met oude meesters.
De expo is te zien bij galerie Geukens & De Vil in Knokke

KOEN VAN BOXEM,
KNOKKE

Een beetje hoger? Of toch iets
lager? Gideon Kiefer (49) twij-
felt. We ontmoeten de schilder
één dag voor de opening van
zijn tentoonstelling ‘A throw-
back to ancient times, it is no

coincidence’ in galerie Geukens & De Vil
op de zeedijk van Knokke. Een deel van de
nieuwe schilderijen moet nog opgehan-
gen worden. Kiefer is er volop mee
bezig. ‘Loop eerst maar even rond. Dan
kan je al eens kijken.’ zegt hij.
We zien veel armen en handen op schil-

derijen die deels onbeschilderd zijn. Een
beetje verder gewonde lichamen. Hier en
daar een portret. Voor Kiefer is de tentoon-
stelling belangrijk. Het is de eerste keer
dat hij olieverf gebruikt. Op paneel dan
nog. ‘Goedkope triplexplaten. Een beetje
trashy. Je vindt ze in de Brico.’ Hij draait
een paneel om. ‘Ik heb ze verstevigd met
wat staafjes. Zo gaan ze langer mee.’ De
randen zijn bewerkt met fluokleur. ‘Dan
reflecteren ze beter op de muur’

Gideon Kiefer kopieert
niet. Hij herinterpreteert
beroemde schilderijen
en geeft er een heden-
daagse twist aan.

Maar olieverf dus. ‘Vier maanden gele-
den ben ik ermee begonnen. Tot dan te-
kende ik enkel of schilderde ik met water-
verf. Ik durfde lang geen olieverf te gebrui-
ken uit respect voor de oude meesters. Ik
kwam er niet toe mezelf in dat rijtje te
plaatsen.’ Kiefer is nochtans een begena-
digd tekenaar. Maar hij geeft ootmoedig
toe dat schilderen toch hoger gewaar-
deerd wordt. ‘Een tekening is af. Maar een
schilderij is misschien nog net iets meer af.
(lacht) Het is ook beter bestand tegen de
tand des tijds. Je kan het ook gewoon aan
de muur hangen. Tekeningen moet je be-
waren in een doos, weg van het licht.’

Grootvader
Het thema van de schilderijen is de zoek-
tocht naar herinneringen. ‘Veel kunste-
naars werken rond herinneringen. Op zich
zijn die niet interessant voor de toeschou-
wer. Het gaat erom hoe je ze als kunste-
naar in je schilderijen verwerkt.’ De herin-
neringen van Kiefer gaan terug naar zijn
grootvader, een voormalige deputé van de
provincie Limburg. ‘Hij bezat veel kunst-
boeken. Als kind ging ik daar regelmatig

in snuisteren. Ik ben die boeken opnieuw
gaan bekijken.’
Kiefer wijst naar zijn schilderij ‘How

Long Will This Survive’. Een geschilderde
arm sluit perfect aan op een getekende
hals. We hebben eerst geen idee waar we
precies naar kijken. Tot Kiefer de naam
Zurbarán laat vallen. Natuurlijk! Het be-
roemde schilderij ‘Franciscus met doods-
hoofd’ van de Spaanse barokschilder Fran-
cisco de Zurbarán zien we nu opduiken.
Zo zijn er nog verwijzingen. ‘De kruis-

afneming’ van Peter Paul Rubens of ‘De
dood van Marat’ van Jacques-Louis David.
Kiefer kopieert niet. Hij herinterpreteert
beroemde schilderijen en geeft er een he-
dendaagse twist aan. In de marge duikt
vaak tekst op. Soms zijn het persoonlijke
herinneringen, dan weer maatschappij
kritische bedenkingen. De schilder wijst
nog even naar ‘Triage of Images’, naar een

fragment uit ‘De kruisafneming.’ Over het
hele schilderij zijn fijne rode en zwarte lij-
nen zichtbaar. ‘Daarmee creëer ik perspec-
tief. Het is een gewaagde ingreep, omdat je
dwars door het geschilderde gedeelte
gaat.’ 
In het werk van Kiefer staat het am-

bacht centraal. ‘Ik tekende als kind al. Ik
ben daar nooit mee gestopt.’ Je merkt zijn
vakkennis aan de manier waarop hij de
handen schildert. Handen zijn voor iedere
schilder moeilijk. ‘De hand is een beetje
een statussymbool. Als je dat goed kan
schilderen, ken je je vak. Ik geef een dag in
de week modeltekenen. Ik zie vaak aan
mijn leerlingen dat ze de handen uitstel-
len. In de hoop dat de les voorbij is voor ze
eraan moeten beginnen.’ (lacht)
Trouwe abonnees van De Tijd hebben

misschien het gevoel dat ze het werk van
Kiefer ergens van kennen. ‘Ik heb heel lang
als illustrator voor De Tijd gewerkt. Tot
2006. Toen ben ik zwaar ziek geworden.
Na mijn herstel heb ik mijn leven drastisch
omgegooid. Ik ben fulltime kunstenaar
geworden.’
Over zijn ambities wil hij zich niet echt

uitspreken. ‘Elke schilder droomt wel eens
van een tentoonstelling in Tate in Londen
of MoMa in New York. Maar ik ben al blij
dat ik van kunst kan leven, zeker in combi-
natie met mijn lesopdracht. De volgende
stap? Canvas misschien. Ik weet het nog
niet.’

‘A throwback to ancient times, it is no
coincidence’ tot 5 mei bij Geukens & De
Vil, Zeedijk 735, Knokke

Kort

De Limburger Gideon Kiefer, de
schuilnaam van Ief Claessen, stelt
sinds 2008 tentoon, eerst als teke-
naar, nu als olieverfschilder.
Voor de nieuwe tentoonstelling
liet hij zich inspireren door schil-
derijen van oude meesters die hij
als kind in de kunstboeken van
zijn grootvader ontdekte.
De prijs van de nieuwe schilderij-
en varieert van 3.000 tot 9.500
euro.

Bij de Philharmonie van Parijs is gisteren een expo geopend over de ge-
schiedenis van de dancemusic. Onder meer Kraftwerk en Daft Punk krij-
gen veel aandacht. © AFP

DE GESCHIEDENIS VAN DE DANCE

De Vlaamse charmezanger Paul Se-
vers (70) is gisteren overleden aan
de gevolgen van een fietsongeval
vier weken geleden. Severs debu-
teerde in 1966, maar het was wach-
ten tot 1970 voor zijn grote door-
braak met ‘Ik ben verliefd op jou’. Er
werden 120.000 exemplaren van
verkocht. Daarna volgde de ene hit
na de andere. Maar zo populair als
Will Tura en Willy Sommers werd
hij nooit. In de jaren 80 stagneerde
de carrière van Severs. Het VTM-pro-
gramma ‘Tien om te zien’ tekende in
1992 voor een tijdelijke comeback. 

Charmezanger
Paul Severs
overleden

MUZIEK

Het stoffelijk overschot van een in-
heemse Australiër is gisteren over-
gedragen aan zijn afstammelingen
van de gemeenschap van de Gimuy
Walubara Yidindji. Het gemummi-
ficeerde lichaam lag sinds 1889 in
het Museum Fünf Kontinente in
München. Expeditieleden hadden
het lichaam in 1876 tijdens een be-
grafenisritueel in het huidige
Queensland gestolen. Mogelijk wil-
den ze met de verkoop ervan hun
expeditie financieren. Ook het li-
chaam van ’s mans echtgenote werd
destijds gestolen

Mummie
aboriginal terug
naar Australië

DUITSLAND

Seymour Cassel, in 1968 genomi-
neerd voor een Oscar voor zijn bij-
rol in ‘Faces’ van John Cassavetes, is
zondag op 84-jarige leeftijd over-
leden. Hij leed aan alzheimer. Cas-
sel debuteerde in 1958 in ‘Shadows’,
nog een film van Cassavetes. In
1996 verscheen Cassel aan de zijde
van acteur Sam Louwyck in de Bel-
gische kortfilm ‘Turnpike’ van re-
gisseur en muzikant Tom Barman.
De beelden werden eveneens ge-
bruikt voor de videoclip van de
song ‘Theme From Turnpike’ van
Barmans band dEUS.

Acteur 
Seymour Cassel
gestorven

FILM

‘Portrait’. © GIDEON KIEFER / GALLERY GEU-
KENS & DE VIL

Ik ben voor tijdelijke
genderquota voor
topfuncties. Tegen-
standers zeggen 
altijd dat de beste
kandidaat de job
moet krijgen. Maar
waarom zijn dat dan
bijna altijd mannen?  

TELEVISIEMAAKSTER
GOEDELE LIEKENS
in Humo


