
Tinus Vermeersch overtuigt met handvol schilderijen in galerie Hopstreet
 
De woeste, lege landschappen van Tinus Vermeersch
 

Tinus Vermeersch

Tinus Vermeersch/ Hopstreet

Een handvol landschappen en
enkele sculpturen. Meer heeft
Tinus Vermeersch (36) niet nodig
om te verbazen en te imponeren.
Hij is een ontdekkingsreiziger in
een bevreemdende, lege, woeste
wereld, waar de oerelementen vrij
spel hebben. Eric Rinckhout

ERIC RINCKHOUT

Tinus Vermeersch. Land-shapes tot
22/12 in galerie Hopstreet,
Hopstraat 7, Brussel.
www.hopstreet.be

Tinus is een loot aan de
wijdvertakte Vermeersch-boom. In
2010 was zijn werk te zien op een
ruim overzicht in de Loketten van
het Vlaams Parlement, gewijd aan
drie generaties Vermeersch. Acht
kunstenaars waren er te zien:
stamvader José Vermeersch en
zijn zeven kinderen en
kleinkinderen, allemaal actief in
kunst, ontwerp en design. Acht
kunstenaars in drie generaties: het

blijft toch exceptioneel.

Tinus Vermeersch (°1976) liet in
die tentoonstelling vooral kleine
werken zien, tussen tekening en
schilderij in, met vreemdsoortige
vogelachtige wezens in de trant
van Bruegel en Bosch, gemaakt in
een techniek die verwijst naar
middeleeuwse miniaturen. Er
hingen toen ook twee tekeningen
met figuren die in een
ongedefinieerd landschap
ongedefinieerde dingen stonden te
doen: taferelen met een licht
surrealistisch toets. In die richting is
hij nu voortgegaan en heeft tegelijk
zijn horizon, nagenoeg letterlijk,
verruimd. Die evolutie valt samen
met zijn verhuizing van de stad
naar het platteland, waar hij uitkijkt
over verre horizonten.

In de Brusselse galerie Hopstreet
hangen zes vrij grote schilderijen
met ruige landschappen, waar de
wind waait waar hij wil. Het zijn
titelloze schilderijen, waarin vooral
kleuren als groen, grijs en bruin de
boventoon voeren. Ze zijn met een
beperkt kleurenpalet maar met een
verbluffend metier geschilderd - je
lijkt er zo te kunnen instappen.

Is het Schotland?

Hier en daar is, nauwelijks
onderscheidbaar, menselijke
aanwezigheid. In een van de
taferelen dobbert een piepklein
schip met bemanning rond. Of het
zinkt, is onduidelijk. In een ander
werk zie je twee silhouetten, die
iets onduidelijks zitten te doen. Of
er loopt ergens een parelhoen
rond.

Het zouden landschappen in
Schotland kunnen zijn, de
Highlands bijvoorbeeld. Maar bij
nader toezien is er te veel
bevreemdends aan de hand. Het
zijn geen gewone landschappen.
Het zijn evenmin weerberichten,
zoals John Constable die
schilderde.

In één rotsachtig landschap loopt
een minuscule
evenwichtskunstenaar rond en
houdt een grote stok horizontaal in
zijn handen. Het schilderij valt
meteen op door zijn uitgesproken
verticaliteit en oranje gloed. Het lijkt
wel of de circusartiest aan de
wandel is door de Grand Canyon.
Waarom hij daar is en wat hij daar
doet, is een raadsel. De tekens die
Tinus Vermeersch onderaan
sommige werken aanbrengt zijn
uitgewist, onleesbaar en
onontcijferbaar - ze verklaren niets
en verhogen de geheimzinnigheid
alleen maar.

In een ander landschap blijkt -
alweer bij nader toezien - een
rotsblok eerder een soort
oerneushoorn te zijn. Op een weg
lijkt een bunker te staan - of is het
toch iets dierlijks? Meer en meer
lijkt het erop dat de landschappen
van Tinus Vermeersch opgebouwd
zijn uit organisch materiaal: een
heuvel is een skelet of een oeros.
Alsof het landschap een sluimerend
beest is dat elk moment kan
ontwaken. De bevreemding wordt
er alleen nog groter door.
Vermeersch' landschappen zitten
ergens tussen de zakelijke
registratie van Constable en de
stormachtige uitspattingen van
Ensor in. En tegelijk doen ze aan
Bruegel en Rembrandt denken.

Tot nu toe hebben we het steevast
over 'schilderijen' gehad, maar
Vermeersch schildert niet op doek
maar op papier. Hij gebruikt graag
gerafeld papier en in de marge
probeert hij zijn penselen uit - wat
de indruk van ruwheid en
onvoltooidheid versterkt. Tegelijk
werkt hij minutieus en gedetailleerd
als een renaissancekunstenaar. Hij
prepareert zijn papier en bereidt
zijn verf. Hij schildert met tempera,
niet met olieverf: hij maakt zijn
eigen pigmenten aan en mengt ze
met eigeel. Voorts werkt hij
eenzaam en langzaam. Wat slecht
is wordt vernietigd. Wat in galerie
Hopstreet hangt, is de vrucht van

© De Morgen dinsdag 27 november 2012 Pagina 9 (1)



één jaar intensieve arbeid. Als een
beeldhouwer sculpteert hij zijn
schilderijen - laag na laag.

Vogelmensen

Zelf zegt hij zonder vooropgezet
plan te werken. Tekenen is een
doel, geen middel om iets uit te
drukken. De lijnen en vlakken die
hij intuïtief aanbrengt, prikkelen zijn
verbeelding. Door te schilderen ziet
hij mogelijkheden en ontstaat het
schilderij.

De getekende vogelmensen van
vroeger hebben nu - tijdelijk? -
vorm gekregen in sculpturen. In de
galerie staan en hangen enkele
sculpturen die het midden houden
tussen een karkas en een
verentooi. Op de grond rust een
grote vogelbek, die dan weer doet
denken aan de maskers die
chirurgijns tijdens de
pestepidemieën van de 17de eeuw
droegen.

De wereld van Tinus Vermeersch
zit vol dreiging en is tegelijk
verleidelijk mooi. Zijn landschappen
gunnen ons een blik in zijn
binnenwereld. Soms staat er een
stok - geen kruis - rechtop, zomaar
in het niets van het woeste
landschap. Als plaatsbepaling?
Misschien als houvast? Tinus
Vermeersch schildert
landschappen van de geest.
Existentialisme in twee dimensies.

,,
De ruige landschappen zijn met

een beperkt kleurenpalet maar met
verbluffend metier geschilderd. Je
lijkt er zo te kunnen instappen,,
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