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In het atelier van Rob van Trier

Zijn inspiratiebronnen
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nuchterheid van Expresso Fashion • Topkok Marcel van der Kleijn: “Ik wil steeds beter worden”
• De 5 verrassingen van Riga

Kunstenaar Rob van Trier

“Dit zijn mijn
inspiratiebronnen”
Door Linda Huijsmans, fotografie Floris Leeuwenberg

Zijn werk hing in de Twin Towers en hangt in de privévertrekken van Giorgio Armani. Hij speelt een rol in een
film over Vincent van Gogh. Toch is kunstenaar Rob van Trier
allesbehalve een man die in dure pakken jetsetparty’s afloopt.
“Als ik maar kan schilderen.”

Dit is Rob van Trier
Joviaal opent Rob van Trier de deur van zijn atelier in
een oude textielfabriek in het centrum van zijn geboortestad Tilburg. Hij draagt een blauw schildersjasje en
een lichte werkbroek die hij ook als notitieblok
gebruikt. “Dit draag ik altijd, waar ik ook kom”, zegt hij.
Bijvoorbeeld die keer dat hij wat doelloos in St. Rémy
rondliep, wachtend tot zijn auto gerepareerd was.
Toevallig was daar een filmploeg aan het werk. Toen de
regisseur Van Triers uitdossing zag, nam hij een paar
shots van de schilder, wandelend over straat. “Later
kwamen ze nog langs om te filmen toen ik buiten in het
veld aan het schilderen was.”

Op die schijnbaar achteloze manier komt Van Trier
overal binnen. Hij heeft met Giorgio Armani op de achterbank van diens limousine gezeten, zijn werk hangt in
de villa’s van de rijksten ter wereld, maar het lijkt hem
weinig te doen. “Als ik maar kan schilderen.”
Zijn atelier hangt vol met grote, kleurige doeken die aan
Van Gogh doen denken en aan Gauguin en Picasso. Van
Trier is een impressionist; in zijn stijl en in zijn manier van
werken. “Ik krijg een idee en dan moet het eruit. Ik zet
een doek op en ga meteen aan het werk.” Hij wijst naar
het schilderij dat boven de bank hangt: De Faun. “Dat is
een van mijn favorieten omdat het zo sterk is, zo krachtig.”

Van Trier voelt zich verwant aan Corneille, met wie hij
veel correspondeert. “We sturen elkaar tekeningen met
een korte tekst eronder, zoals bij een brandende fruitschaal: ‘laat het vuur nooit doven, zelfs niet door de verf’.”
Van Trier werkt het liefst buiten in de vrije natuur omdat
hij graag het gevecht aangaat met de elementen. Hij
wijst op Mont Majou: “Dit doek is ontstaan toen de mistral
raasde over het Zuid-Franse landschap bij Arles. Ik moest
het vastbinden aan de ezel. Toen het af was, maakte ik
het los en een windvlaag blies het báf, tegen mijn blote
bast. Ik heb toen staan vloeken zoals Vincent van Gogh
ook vaak gedaan moet hebben; op z’n plat Brabants.”

Brooklyn Bridge

“In New York verplaats ik me het liefst per fiets. Ik sjor mijn spullen
op mijn rug en race door de stad. Dit uitzicht op de Brooklyn Bridge
trof me omdat die vlag zo strak in de wind staat, dus ging ik aan het
werk. Opeens waren de sirenes die je er altijd hoort wel heel dichtbij.
De politie kwam met veel machtsvertoon een groep illegalen wegjagen. ‘Niet kijken’, zei ik tegen mezelf, ‘niet mee bemoeien. Ik ben
aan het werk.’ Natuurlijk draaide ik me toch om en keek recht in de
loop van een pistool. Meteen daarna werd een man met grof geweld
tegen de grond gewerkt. Het had niet veel gescheeld of op de plaats
van deze vlag had een kogelgat gezeten.”
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De wasbak

Het mes

“In mijn vorige ateliers had ik wel een kraantje, maar nooit een wastafel. Daarom had ik deze gekocht. Toen ik verhuisde naar dit atelier
in het ‘Duvelshok’, zoals deze oude textielfabriek heet, had ik
hem niet meer nodig. Hij stond op z’n kant tegen de muur en elke
keer als ik ernaar keek, staarde hij terug met die open mond.
Op een middag heb ik hem toen zijn gezicht gegeven.” Van Trier
voelt zich schatplichtig aan Corneille. Tijdens de opening van een
expositie riep de oude meester hem bij zich. “Het was de dag nadat
Karel Appel was overleden. Hij pakte mijn arm en zei: ‘Jij zet mijn
werk voort, hè?’”

Broeder Bernardinus was zijn hele leven boekbinder en drukker in
het trappistenklooster bij Tilburg. Na zijn dood zou de werkplaats
worden ontruimd en Van Trier kreeg de opdracht om die in verf te
vereeuwigen. De twee dagen die hij doorbracht in die zwijgende
mannengemeenschap vielen hem zwaar, behalve het ritueel met de
flesjes trappistenbier, waar elke maaltijd mee wordt afgesloten: “Het
is als de wave; om de beurt staan ze op, zwaaien hun rok opzij en pakken hun flesopener en plóp.” Als aandenken nam Van Trier het
oude mes van broeder Martinus mee. Hij gebruikt het nog dagelijks,
om potloden mee te slijpen of tubes leeg te strijken.

Felle kleuren

Vijf van Van Triers doeken hingen op de tachtigste verdieping van
de Twin Towers. “Zo’n typisch Amerikaans kantoor, waar eindeloos
veel mensen in afgescheiden hokjes zaten te werken. Allemaal verdwenen, net als mijn werk.” Als de nieuwbouw op Ground Zero af
is, komt er een nieuw schilderij van hem te hangen. “Het wordt een
figuur die zichzelf aan het opbouwen is. De kleuren aan de onderkant zijn grijs en grauw. Hoe hoger je kijkt, hoe feller de kleuren
worden.”
De schoenen

De stoel

“Als ik op reis ga draag ik altijd de schoenen van mijn vader. Zodra
ik ze aantrek, is het alsof mijn voeten de vorm aannemen van de
zijne. Hij is overleden, maar er bestaat nog steeds een band tussen
ons.” Op zijn tiende stuurde zijn vader hem op pad voor een boodschap. Onderweg viel het oog van de kleine Rob op een heuse schildersdoos vol met verf. Hij kocht het, rende ermee naar huis en
kneep daar alle tubes leeg, zodat hij het niet meer terug kon brengen. De oorvijg die hij daarmee verdiende, nam hij voor lief en hij
was blij dat hij naar zijn kamer werd gestuurd. “Kon ik tenminste
weer tekenen.”

Van Trier wilde kunstenaar worden en trok in een oude eend naar
Frankrijk. Overdag schilderde hij in de velden van Van Gogh, ’s avonds
sliep hij op de camping. “Op een middag stopte er een grote witte
Bentley achter me en daar stapten een paar rijke Amerikanen uit.
Ze nodigden me uit in het duurste hotel van Arles. Toen ik daar
’s avonds aankwam, dacht de eigenaar dat ik de loodgieter was. Ik
mocht niet naar binnen omdat ik geen stropdas droeg. Die Amerikanen
hebben toen een vlinderstrikje voor me geregeld. Het resultaat was
mijn eerste expositie in Houston, Texas. Dat stoeltje waar ik die mid❚
dag op zat, heb ik nog steeds.”
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Met een persoonlijke tekening

Win een uniek boek van
Rob van Trier

In het boek Een gedeeld schildershart zijn meer dan tweehonderd werken van Rob van Trier verzameld. Het 106 pagina’s tellende boek
geeft een compleet overzicht van zijn omvangrijke oeuvre. Van Trier
zelf geeft in korte teksten toelichting op de afgebeelde stukken.
Portfolio mag tien boeken t.w.v. € 55,- verloten. Achter in het boek
zit een blanco pagina die Rob van Trier zal voorzien van een persoonlijke tekening. Daarmee wordt het direct een uniek exemplaar!
Wilt u kans maken op een van deze bijzondere boeken, stuur dan een
briefkaart naar Portfolio, Postbus 369, 1200 AJ in Hilversum of mail
naar portfolio@vanlanschot.com o.v.v. Rob van Trier. Inzenden kan
tot 21 april 2008. De tien winnaars ontvangen een persoonlijke uitnodiging om een bezoekje te brengen aan het atelier van Rob van
Trier in Tilburg, waar hij ter plekke het boek voorziet van een
tekening.
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