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e kunstenaar wacht ons op in zijn riante seventies woning, aan de rand van
een Kempisch natuurreservaat. De grote raampartijen van het huis geven uit
op een fotogenieke bomenrij. "Ik vond het een hoog David Lynch-gehalte
hebben", zegt Koen van den Broek. "Drie jaar geleden ben ik er toer.allig
opgestoten, ik had net een grote loft in Antwerpen gekocht. Neen, het kostte me geen
moeite om naar hier te verhuizen. De kunstwereld is groter dan Antwerpen of België.
Bruce Nauman heeft ooit gezegd dat het niet uitmaakt waar je woont, zolang het maar
dicht bii een luchthaven is."

Boven een witmarmeren Knoll-tafel, bezaaid met foto's en paperassen,hangt de Copper
Shade van Tom Dixon. "De lamp is een trouwcadeau van Jay Jopling, mijn galerist van de
Londense\ÂrhiteCube." VorigjaarstaptevandenBroekinhethuwelijksbootjemetChantal
Paityn, boegbeeld van Klara en EllE-columniste. "Zij pendelt nu elke dag naar Brussel.
Buiten de spitsuren is het best te doen." Meer wi1 hij daarover niet ku'ijt: "We willen ons
werk en ons privéleven strikt gescheiden houden. Tot nu toe lukt dat." Of de mare klopt
dat hij zijn vrouw al na twee weken ten huwelijk vroeg, proberen we nog? "Ja, ik heb haar
in september leren kennen, en in maart zijn we getrouwd."
De gastheer schenkt zichzelf een kop koffie en ondergetekende een glas Bru in, zet de radio
(Klara, natuurlijk) zachier en vertelt dat hij net terug is van Mùnchen, waar hij in het Haus
der Kunst de opening bijwoonde van de solotentoonsteliing van Luc Tuymans - "De beste
die Tuymans ooit heeft gehad." De twee kunstenaars worden vaak in één adem genoemd,
maar behalve dat ze beiden schilders zijn, ziet Koen weinig gelijkenissen: "Mensen den-
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' Anything
Goes',olieopdoek,2006 @Koen
Cube London
vonden Broek,courtesyWhite
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ken te vaak geografisch. We zijn allebei Belg en onze roots kun je
natuurlijk niet verloochenen. Ik denk dat er wederzijds respect is,
maar Luc en ik maken totaal andere dingen."
Hoe zou hij dan zeV zijn werk omschrijven? "Het is formeler.
Het gaat over compositie en ergens ook over identiteit. Er is de
bijna-afwezigheid van menselijke figuren. Ik vertrek vaak van de
grond, letterlijk: van de stoep, de straat." Wie aandachtig naar zljn
schilderijen kijkt, ontdekt in de op het eerste gezicht abstracte lijnen, vaak de contourenvan een stoeprand, een goot of debarsten
in een straat. Het zijn uitvergrote details van een stedelijk landschap. Ze lijken te klimmen, hoog naar de horizon. "Dat element
van 'escape' zit er vaak in. Een route waarop je je gedachten de
vrije loop kan laten gaan, maar waarvan je altijd kanwegvluchten.
Ik houd veel van reizen en van het onderweg zijn. Van die nonmomenten waarop je kan nadenken, want die knop kun je nooit
uitdraaien. Het valt voor dat ik 's nachts in mijn auto stap en naar
Antwerpenrijd, door de tunnels. Uitstappen omdat jeterbestemming bent gekomen, is altijd weer ontnuchterend."
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Op de vraag welke kunstenaar hem voor het eerst van zijn sokken
heeft geblazen, antwoordt hij zonder aarzelen: "Henry Matisse.
Hij legde de basis voor de modeme schilderkunst. Hij was bezig
met vereenvoudiging, met kleurgebruik, met de vraag waar schilderkunst en compositie over gaat. Zijn invloed is weergaloos. Er is
geen Warhol zonder Matisse. Picasso heeft geen navolging gekregen, er is niets interessants uit voortgekomen. Bij Matisse gaat
het niet over hoe iets geschilderd is, maar over wat hij schildert.
Virtuositeit is niet aan de orde. Waarmee ikniet gezegd wil hebben
dat Matisse geen virtuoze dingen heeft gedaan."
"Het grootste compliment dat ik ooit heb gekregen komt van
Madeleine Grvnzstein (curator van het MOMA in San Francisco

- red.). Enkele jaren geleden kocht ze, zonder mijn werk of voorgeschiedenis te kennen, een schilderij van me op Art Basel voor de
expo 'Matisse and beyond' waarin de invloed van Matisse op de
kunstwereld werd getoond. Mijn'Blue Border and Shadows #3'
werd er als laatste - als een soort eindpunt - getoond."

f ii 'Li*iiËfttË#t i::Â.î*f.t êY*ê{i**l
Wist Koen als kleine jongen al dat hij later kunstenaar zou worden? "Voor mijn negentiende was ik nog nooit naar een museum
geweest" , zegt de nu 34-jarige van den Broek. "Ik ben geboren in
Bree en heb mijn jeugd doorgebracht in As in Limburg. De streek
waar Katarakt werd opgenomen, ja. Ik speelde veel met Lego constructief denken, dingen bouwen... Dat vond ik veel spannender dan Playmobil, waar je geen fantasie voor nodig hebt."
Achter hethuis van zijn grootoudershad Koens oom een atelier in
een houten kot dat hij zelf had opgetrokken. "Hij schilderde, realistisch werk, op basis van collages. Ik herinner me dat ik daar heel
erg van onder de indruk was. Daar heb ik zelf mijn eerste schilderijtjes gemaakt. In het middelbaar volgde ik Latijn-Wiskunde.
Ik had altijd betere punten voor technisch tekenen dan voor plastische opvoeding. De stap naar studies ingenieur-architect leek
logisch. Maar ik ben er na twee jaar mee gestopt. Ik vond het frappant dat er zo weinig aandacht naar ontwerpen ging."
En dus schreef hij zich in op de afdeling schilderkunst van de
Academie van Antwerpen. Het gros van de kunstenaars-inopleiding hangt al snel de verfborstel aan de kapstok om zich op
andere media (installaties, video etc.) te storten, zo niet Koen van
den Broek: "Ik heb nooit de behoefte of noodzaak gevoeld om
andere media te gebruiken. Schilderkunst is het oudste en meest
essentiëlemedium dat er is. De meest eenvoudige, directe manier
van communiceren. Alles is voortgekomen uit de schilderkunst:
conceptuele kunst, maar ook film en fotografie."
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or dengi s ter enov ond" ,l ootdek uns tenoor 's onder endoo g s w e i e n .
"We zijn metde ouio in ponne gevollenin de tunnels.Uren hebbenwe er gestoon.lk ben uiteindelijknog storikobelsmoeien goon kopen. Moor heiwos tof. (locht)"
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In het Muhka in Antu.erpen opende recent de tentoonstelling 'Fantasir
Intervention', \,\raarvan den Broek zolvel curator als kunstenaar is. "Het concept is geïnspireerd op u.at John Baldessari,een kunstenaar met wie ik binnenkort nall\'r ga samen\,\.erken,in hct mLlseum van Los Angeles heeft gedaal.
Zijn motto rvas 'Nobodir understands art as artists do'. Ik heb enkele r,r'erken
uit de collectievan het Muhka gehaald,maar vond toch dat er een aantal kunstenaarsdie ik zeker wou tonen - omdat ze voor mij belangrijk zijn - ontbraken.
Werk r,arrWilliam Eggleston,een fotograaf die ik heel erg bern'onder,Donald
Judd, Jeff Wall, Thomas Schûtte...heb ik geleend \.an pri\.éverzamelaars.Ze
zullen voor het eerst in het Muhka getoond u'orden. Net ais een schilderij van
mijn oom, William van den Broek, r,r'aaroverik je daarnet r.ertelde. Daarnaast
zijn er enkele schilderijen van mezelf te zien." Niet te missen voor u,ie zich
een genuanceerdbeeld r.an l'an den Broek r,r'il\rormen.

De opleiding architectuur laat, zor,r,elthematisch (stedelijkelandschappen)
als r,r,'atde compositie betreft, sporen na in Koens doeken. "In mijn schilderijen
vertrek ik r.anuit de zillijnen, naar birrren toe, daardoor krijg je ook die leegte.
Meestai is het andersom en wordt er r.anuit een centraal punt ge$'erkt."
De link met architectLrurblijkt er.enn'el ook uit het huis van de kunstenaar, een
ont\ ,'erpuit 1979r.an Eddy Posson."De architect die ook het tvinkelcentrum
onder de Or,rdaanheeft gebouwd. Tja, r.,elenvinden dat maar een lelijk ding
(1acht).Ik heb de \voning helemaal gestript en teru5i in de oorspronkelijke
staat gebracht. Het dateert uit de tijd dat er nog aandacht voor ler.enskr'r,'aliteit
r,r,as.Echt cen huis dat bedoeld is om in te u.onen."
'Gosolinesiolion',2002 @Koenvon denBroek,
courtesyWhitéCubelondon

In de open leefruimte zien r'r,'ezor,r,'aareen zitkuil (nog zo'n tvpisch en uitermate gezellig ser.entieselement),een bar met lederen barkrukken van Joe
Colombo en tr,r'eeLoungechairs van Eames. "Een nieulve editie van Vitra
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links:'Melrose Ave', 2002
@ Koen von den Broek,courlesy
WhiteCube London
Ontwerplekening von'Shodow
ofLight'(voorD&A Lob),een lomp
die ziin eigen schoduwwerpt.

(mee verhuisd met Chantal - red.) en een oude, die ik vanuit de
Statesheb laten komen. Ik vind 'oude' design veel mooier. Ik vind
ook dat er na 1980nog weinig interessante design is gemaakt."
Koens favoriet is evenwel de minder bekende Billy Wilder-chair
in de eetkamer, ook van Eames. "Een van hun meest complete
ontwerpen. De regisseur wou een zetel waarin je niet in slaap kan
vallerç want hij versliep zich altijd voor zijn afspraken. De zetel is
zo gemaakt dat je, wanneer je je armen laat hangen, onmiddellijk
weer wakker wordt. Ideaal voor een power nap 's middags. "

S{l*&**#téqÊ:4F
In navolging van de blauw gebicte tafel van Jan Fabre, het douchegordijn van Cindy Wright en het mes van Jan Vercruysse, gaat
ook Koen van den Broek nu een object maken voor hetbefaamde
D&ALab (waarover nu een expo looptrr.Z33 in Hasselt). D&A,
kort voor Designed by Artists, is het geesteskind van ontwerper
Dirk Meylaerts en is volgens hemzelf te omschrijven als "iets tussen kunst en design waar ik echt geen naam voor kan verzinnen.
Toch heeft het niet de pretentie van kunst (je kan het aanraken,
bijvoorbeeld) en het is ook geen design omdat het in beperkte
edities wordt uitgebracht. "
In deze - hier letterlijk te nemen - 'schemerzone' werkt Koen aan
het prototype van een lamp. "Ik heb me gebaseerd op foto's van
een lamp in een straat in LA. Of beter: van de schaduw die de lamp
op de straat werpt. Het is nogal ingewikkeld... Ik heb een lamp
ontwikkeld die zijneigen schaduw werpt - datis het tegengestelde
van wat een lamp hoort te zijn. Het voetstuk is gebaseerd op een
stuk trottoir." Deze'Shadow of Light'wordt gepresenteerd bij
D&A Lab tiidens Art Brussels.
Van den Broek vindt het randgebied tussen kunst en design boeiend. "De grens tussen beiden wordt heel dun, er is heel veel aan
het gebeuren op dit moment."
De samenwerkingsverbanden tussen kunst en mode - zoals
Murakami voor Louis Vuitton, of de geborduurde handtassen
van Tracey Emin - is al even fascinerend. "Ik sta er totaal achter. Beeldende kunstenaars moeten zich openstellen. We kennen

elkaar ook allemaal. In hetbuitenland spreken ze net zo goed over
Tuymans als over bijvoorbeeld Branquinho. Ik heb veel respect
voor de manier waarop ontwerpers denken en werken. Ik zie niet
zoveel verschil tussen de verschillende kunstuitingen."

&€T BRà*6SSËLS
Ë**æ
Zelf is Koen van den Broek ook present op Art Brussels. Hij is een
van de kunstenaars die er een soloshow krijgt. "In het verleden heb
ik België een beetje links laten liggen. Een kwestie van profilering,
ja. We gaven voorrang aan Art Basel, Miami, Frieze (Londen) en
TheArmory Show (NewYork), omdat datnu eenmaal debelangrijkste beurzen zijn. Nu wil ik hier mijn visie tonen met de expo in
het Muhka, op Art Brussels en met een solotentoonstelling in de
Figge von Rosen Galerie in Keulen die de dag voor Art Brussels
opent."
"Op Art Brussels toon ik 'Who Will Lead Us', een groot schilderij
van2rr.70 op 1m80. Het is eerder een existentieel werk. De titel
is een metafoor voor de huidige boom in de kunstwereld en het
individuele traject dat elke kunstenaar daarbinnen aflegt. Jewordt,
bijna als een pion, naar één punt gestuwd, er zijn geen zekerheden
meer over welke wegen je nu moet inslaan. Maar misschien geldt
dit voor iedereen die zijn weg zoekt in het leven. In de jaren negentig was er een overkill aan videokunst, daarna kwam fotografie
en nu is het schilderkunst. De markt dreigt, met een overkill aan
werken, ineen te storten. Het is moeilijk om als kunstenaar niet in
die val te trappen. Maar'Who Will Lead us' gaat natuurlijk ook
weer over rijden en wegrijden. Over uitgangen vinden."
Van den Broek werd, mede door zljn reizen, beïnvloed door
Amerikaanse kunstenaars. "Maar Richter (een Duitser - red.) is
even belangrijk. Collectioneurs voelen dat spanningsveld: dat
Amerikaanse, maar ook het Belgische zit er in. " Over de prijs die
- de voomamelijk buiterùandse - verzamelaars voor een Koen van
den Broek veil hebben, wil hij niets zeggen: "Ik vind het moeilijk
omzelf prijzen vrij te geven. Dat moet je aan mijn galerist vragen."
Een indicatie: vorig jaar werd een - klein - werk van de kunstenaar
bij Sotheby's geveild voor 30 000 euro.
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Hetis dan ookverlr'onderlijk dat Koen r-anclenBroek deeineemtaan
de Canvascollectie.In deze 'Idool van debeelciendekunst'selecteert
een professionelejury drie kunstenaars die respectievelijk 4 000,
6 000 en 8 000 euro krijgcn. Daarnar.rstis er de Ctrnvaspriis (toegekend door het publiek) ter u,aarder.an 10000euro. "Hoe dat komt?
Tu'ee jaar geleden zat ik in de Summer Exhibition r.'.rndc Rov;rl
Acardemvin Lonclen.De Canvascollectieis op clat format gcinspireerd. Canvarsheeft mt zelf gcvraagd en ik heb lang getwijfeld of
ik r,r,elmee zon doen. Ik heb tritcinr.lelijkkrcgezegd om het project
te steunen el1orn me'crbe'eldentlekunst op tv te kriigcn. Ik zie het
een beetje.-rlseen test,om te zielr of het irr Vlaanderen ook kan rt,erken. Ze fiimen mij it.ttttsscn- neen, ik heb miin i,r'erknatur"rrlijkniet
anoniem binnengebracht,dat kan ook nrocilijk met verzekeringen
enzo - en dtrt portret n'orclt dan lateç in mei, uitgezonclen.Ik hoop
echt clathet initiatief op icts positiefs uitdraait."
Nr c A ERO UC K t
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Koen von den Broek werdgeborenin 1973 in Bree.Hii hooldeeen
I 99,l-l995), studeerde
von I 993 tot
bochelorlr. Architect{KU Leuven,
'l995
AcodemievoorSchoneKunsten
Schilderkunstoon de Koninkliike
Kunsten
envon1997lot2000oonhetHogerInstituutvoorSchone
{HISK)
in Antwerpen.ln 2000 woshiiloureootvon de PriisJonge Belgische
in Brussel.
Hetioordoorop,Koenwosloennet28, kriigthii
Schilderkunst
White Cubein Londen.
ziineerstesolotentoonstelling
biide prestigieuze
'Motisse
ondBeyond:
In2003 neemthiideeloondegroepstenloonstelling
In2005 expoA Centuryof Modernism'in
hetMomo in Son Froncisco.
seerthiisolo met'Poiniingsfrom the USA ond Jopon' in heiMuseum
Dhondt-Dhoenens
in Deurle.In 2008 neemthiideeloon Beouforten
oon Freestotein Oostende.Vorigioorsteldehijopnieuwsolotentoon
tezienop Art Brussels(l Binde WhiteCubein Londen.
Hiiismomenteel
21 opril,www.o*brussels.be)
woorookzijn'ShodowLomp'voorD&A
Lob (www.dnolob.net)
wordlvoorgesield
, in hetMukho (met'Fonlosy
Intervention',loi
21september,
www.muhko.be)
enmeteensoloshowbii
Figgevon Rosenin Keulen{vonof1Z opril,www.figgevonrosen.com}.
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