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TINUS VERMEERSCH

Tinus Vermeersch, 'Untitled', 2015, olieverf op paneel, 83,5 x 64 cm.
Courtesy Hopstreet. Ohv-studio

Niet bang ztjn. De beeldtaal van Tinus Ver-
meersch f1976), een telg van de bekende \rlaain-
se kunstenaarsfamilie, blijft intrigerend. Al
schildert hij nu met olieverf op paneel, dil«rijls
op een groter formaat en voor het eerst een
soort portretkunst. Nee, hij blijft niet ter plekke
trappelen. Dat ontdek je in 'Tussenstaat', zijn
kunstproductie van de voorbije maanden in de
Brusselse galerie Hopstreet. Tien jaar geleden
kwam hij voor de dag met zijn werk. Kleine pen-
tekeningen en taferelen in tempera op papier,
zelf geprepareerd met gesso zoals oude meesters
dat deden. Wonderlijke fantasiewezens en ook
landschappen met een paar kleine personages.
Onweerstaanbaar.
Zijn schilderkunst op paneel is niet meteen min-
der onweerstaanbaar. Een rode flguur met een
vogelkop, een halflijfs poÉret, is naar vol.en ge-
stapt uit zijn persoonlijke iconografle. Maar die
blauwe man, zoiets verwacht je niet. Een 19de-
eeuwse buste, denk je, maar geboetseerd met
stukjes blauwe materie alsof het beeld smelt of
aÍbrokkelt. Het is even wennen, en dan twijfel je
nog ofje het echt goed vindt. Niet zo bij de groe-
ne'bladerman', een bovenlijf waar,/àn de houding
iets weg heeft van Rodins beeld vàn Balzac. "In
parken zie je sculpturen van ooit belangrijke
mensen onder de bladeren ofzezijn groen uitge-
slagen. Ik neig wel naar dingen die aan het ver-
dwijnen zijn", aldus Tinus Vermeersch.

Wees gerust. Dè zinnelijkheia en ae tiàteti;t<
onheilspellende raadselachtigheid zijn niet ver-
dwenen. De uitstraling vàn een dierlijk wezen
op een kale bosweg, iets als een monochrome
Arcimboldo, laat niemand onberoerd. Komt die
opstapeling van de hooimijt? "Nee, het is omge-
keerd. Zo kwam ik bij de hooimijt. Maar het is
geen hooimijt." Overigens zie je getransforrneer-
de 'hooimijten' en twee schilderijtjes van een
rennend'hooimijtmannetje' op dunne beentjes.
Motieven dle eerder opdoken.
Ook bij zijn vroegere fantasiewezens dacht ik
aan de kleine 17de-eeuwse etsen van Jacques
Cailot, die worden verkocht in de Brusselse chal-
cografie. "Ja, die heb ik", verr.elt hij enthousiast.
"Ik kijk meer naar mensen in de marge van de
kunstgeschiedenis dan naar Bosch en Br-uegel.
Even belangrijk zijn illustraties van heel vroege
ontdekkingsreizen, die middeleeuwse manier van
kijken. En ook dat primitieve, dat sjamanistische,
dat pre-christelijke in rituelen van wildemannen,
die nog bestaan in Oost-Europa. Maar ik gebruik
het nooit rechtstreeks." Inderdaad, het is onte-
gensprekelijk een uniek universum. Yreemd en
bijzonder aantrekkelijk.
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