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Where is the Madness that You Promised Me
Een gesprek tussen Friedrich Kunath en Tim Van Laere

TVL: Where is the Madness that You Promised Me is jouw eerste solotentoon-
stelling in de galerie. Na hier bijna twee jaar over te praten, ben ik blij dat het 
eindelijk zover is.

FK: Ja, Ik ben er ook heel blij om.

TVL: In jouw tentoonstelling zien we enkele schilderijen met airbrush, een 
gekende techniek voor jou, maar je introduceert ook nieuwe werken die zijn 
opgebouwd in verschillende dikke lagen van olieverf.

FK: Het begon allemaal vorig jaar tijdens de zomer. Ik had het gevoel dat ik niet 
langer die afstand tussen mij en het canvas wilde voelen. Wanneer je werkt met 
airbrush kom je niet langer in aanraking met het oppervlak van het canvas, de verf 
wordt gespoten op het doek vanop een afstand. Toen ik verhuisde naar LA was 
ik heel erg aangetrokken tot het idee van een ver afgelegen plaats. Wanneer je 
de beslissing maakt om duizenden kilometers te verhuizen van de plek waar je 
bent opgegroeid, heeft dat een heel grote impact op je leven. Dat dwong me om 
zelf uit te zoeken waar ik stond binnen deze grote verandering. Ik begon toen de 
beeldtaal van de Hudson River School te gebruiken, die in hun tijd de Amerikaanse 
wildernis, landschappen, enzovoorts weergaven. Ik deed dus hetzelfde, maar dan 
200 jaar later of hoe lang ook geleden. Maar ik wilde het niet schilderen zonder de 
ironische afstand van de airbrush. Ik was op zoek naar een soort van conceptuele 
aanpak om dit land te onderzoeken waar ik was terechtgekomen, als de vijfde grote 
pionier. Het was een heel contextuele en conceptuele aanpak om mijn omgeving 
te bevatten. Omdat ik zelf nog steeds een zekere afstand voelde met de plaats waar 
ik was, leek airbrush de ideale manier om dat weer te geven aangezien de afstand 
al ingebouwd was in deze techniek. Dit aspect wilde ik verder onderzoeken in de 
manier van de LA River School, zoals ik het zelf noem. De LA River School is niet 
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gelijkaardig aan de Hudson River School, aangezien de LA River een vuile rivier 
is waar Hollywood films en car crashes verfilmd worden. Mijn studio ligt vlak naast 
de LA River, wat ook de reden is waarom ik het de LA River School noem. Ik wilde 
dezelfde sentimentele ervaring als de Hudson River School, maar dan, zoals ik het 
noem, door de “Venice Beach Towel”. Dat is allemaal oké, maar na een tijdje had 
ik nood aan iets “echt”, zoals het pasteus werken met verf. Dat is iets dat ik mezelf 
nooit echt toeliet. Als je opgroeide en naar school ging in de jaren negentig, werd 
impasto schilderen niet toegelaten, dus ik heb dat altijd onderdrukt. Mijn eigen 
persoonlijke helden waren A.R. Penck, Lüpertz, Kirkeby,… de trifecta van het 
naoorlogse Duitsland.

TVL: Het verbaasde me wanneer je vertelde dat A.R. Penck één van de redenen 
was waarom je begon te schilderen, aangezien hij ook één van mijn favoriete 
schilders is.

FK: Ik lifte vroeger nog naar zijn gratis jazz concert in Chemnitz. Hij is echt de 
reden, het begon allemaal met Penck. Je zou kunnen argumenteren dat hij niet 
pasteus schilderde, maar hij was een schilder. In de jaren negentig werd dit niet 
gedaan, toen deed iedereen nog workshops. Ik geloof dat ik mezelf daarom 
tekort deed in mijn tekeningen en het citeren van elementen uit de Amerikaanse 
popcultuur en dat soort dingen. Daar heb ik me overgezet. Nu kan ik zeggen 

dat ik het echt jaren onderdrukt heb. Ik had de afstand nodig om mijn innerlijke 
Duitse impasto schilder te vinden. Op dit moment merk ik ook een existentiële 
shift in mijn leven, ik word bijna vijfenveertig en  heb een opgroeiende dochter, 
wat samenviel met het terug beginnen schilderen. Het ging zo vanzelf dat ik het 
zelf nooit in vraag heb gesteld. In een plaats zoals Los Angeles doet dat er ook 
allemaal niet zo toe, daar vind je een compleet gebrek aan geschiedenis en dus 
ook een gebrek aan het gewicht daarvan. Daardoor liet ik mezelf toe om enkele 
maanden plezier te hebben en te voelen hoe het is, hieruit begonnen de werken 
zichzelf te maken. Er is dus weinig betrokkenheid. Natuurlijk is er wel steeds een 
zekere betrokkenheid van mijn kant, aangezien je zelf na al die jaren een eigen 
taal ontwikkelt, je op een bepaalde manier articuleert en je precies weet hoe je een 
bepaalde sfeer kunt maken voor jezelf en je weet hoe je jezelf troost kan bieden. 
Dat is ook precies hetgeen dat ik wil doen; een werk maken dat me troost biedt. 
Dat is ook hetgeen muziek doet en aangezien ik geen song kan schrijven, schilder 
ik het. In mijn eerste show bij Blum & Poe presenteerde ik monochromatische 
werken, hierna werden ze steeds kleurrijker en narratiever. In deze show heb je 
een beetje van beide. Ik geloof dat de meerderheid van de werken olieverf op doek 
zijn, maar er zijn ook nog enkele restanten van het vorig tijdperk. Het was heel 
aangenaam voor mij om terug te komen naar Europa.

TVL: Jouw werk is inhoudelijk vaak heel gelaagd met een combinatie van 
verschillende invloeden uit de kunstgeschiedenis, muziek of uit de pop-cultuur 
en dingen die jouw inspireren of aangrijpen, nu is ook het oppervlak van je doeken 
heel gelaagd. Het komt allemaal echt samen in deze show.

FK: Ik herinner me nog het moment toen een vriend mij bezocht in LA vanuit 
Düsseldorf. Ik beschouw hem als een echte klassieke en academische schilder, 
een soort van ultra-artiest. Toen hij op bezoek kwam, was ik net bezig met enkele 
impasto werken. Hij zag één van deze werken, waarbij ik een cartoonfiguur 
bovenop enkele decoratieve bloemen had geschilderd. Hij zei meteen: “Ben je 
gek? Onder geen enkele voorwaarde mag je zoiets doen!”. Dat gaf me meteen 
het gevoel van “Hoe kan je dat nu niet doen?”. Het was nooit mijn bedoeling om 
contrair te zijn, maar wanneer je zoiets hoort, groeit er een soort van weerstand 
die ik ook interessant vond. Over de werken die in deze tentoonstelling te zien 
zijn kan je zeggen dat er veel spontaniteit en beweging is, maar daarop kan ik 
dan een heel gedetailleerde ets zetten die in fel contrast staat met hetgeen je 
daarop hoort te zetten. Ik vind het interessant om dingen te zien samenkomen die 
hiervoor nooit bedoeld waren.

TVL: Zoals het werk waar we nu naast staan: We sailed Out Far (Maybe a Little 
Bit Too far), 2017-2018. Dit is ongelooflijk, omdat je verschillende lagen verf 
ziet, met daarop een laag van geschilderde figuren en daarbovenop nog een 
gedetailleerde lijntekening van een zeilschip.
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FK: Ik ben heel gefascineerd door dit soort contradicties. In alles wat ik doe 
vind je die obsessie voor tegenstellingen terug: gelukkig-verdrietig, noord-zuid, 
diepzinnig- zinloos,  geografisch, emotioneel,… alles. Dat is mijn stokpaardje. Het 
paradigma van de abstracte schilderkunst counter ik met een week gedetailleerd 
schilderen. Het wordt bijna een grap, maar dan een grap die zichzelf te serieus 
neemt.

TVL: Zijn je werken opgebouwd uit een voorbedachte narratie of is het eerder een 
samenkomst van loslopende gedachten?

FK: Ik wil daar niet te snel teveel betekenis aan toeschrijven, aangezien je dan iets 
probeert te controleren wat niet onder controle hoort te zijn. Daar ben ik me heel 
erg van bewust. Je moet het werk de kans geven om zichzelf te maken. Het enige 
dat je moet doen, en dat zeg ik herhaaldelijk, is de juiste omgeving creëren waarin 
de werken zichzelf kunnen ontwikkelen. Dat is mijn studio voor mij. Ik denk dat ik 
een kunstenaar ben in het maken van een atmosfeer voor schilderijen. Ik maak de 
schilderijen niet echt, want ze maken zichzelf. Ik moet op het punt komen waarin 
ik zelf niet teveel wil, dat is voor mij de sleutel van alles.

TVL: Dat doet me denken aan een tekst waar we het onlangs over hadden: “Ik 
heb heel veel songs geschreven, dus ik kan niet zeggen dat ik niet kreeg wat ik 
wilde. Hoe ouder je wordt, hoe slimmer je ook bent en dat kan je hinderen omdat 
je probeert controle te krijgen op je creatieve impulsen. Creativiteit is niet zoals 
een goederentrein die over de sporen rijdt. Het is iets dat je moet koesteren en 
behandelen met groot respect. Als je geest intellectueel in de weg staat, zal het 
je tegenhouden. Je moet je hersenen programmeren om niet teveel na te denken 
(Bob Dylan, 1995).

FK: Dat doet me denken aan de volgende vergelijking. Er zit een wild dier in een 
grot, maar wanneer je probeert om dichter bij te komen, wil het dier weglopen. Je 
hebt dus de afstand nodig om het dier te kunnen zien. Ik geloof dat kunstenaars 
hetzelfde ervaren in de studio. Je ziet het en je ziet het niet. Dit ervaar je ook 
wanneer je s’nachts naar de sterren kijkt. Wanneer je je focust op één bepaalde 
ster, verdwijnt die. Alleen wanneer je je focus verlegt naar de ster ernaast, 
verschijnt de eerste ster weer. En dat is de hele complexiteit van alles.

TVL: Ik merk dat er in deze tentoonstelling bepaalde afbeeldingen opnieuw 
verschijnen op verschillende werken, als een soort ankers.

FK: Ja, formele ankers. Ik weet niet precies wat ze betekenen, maar op de één of 
andere manier ben ik tot die beelden aangetrokken waardoor ik ze steeds opnieuw 
en opnieuw schilder. Zo is er een ets van een dennenboom van Albrecht Altdorfer 
die me maar niet loslaat. Op de één of andere manier ben ik er emotioneel tot 
aangetrokken zonder te weten waarom. Om dit uit te zoeken, teken ik hem 

herhaaldelijk tot die zichzelf zal uitleggen. Het is geen vooraf bepaalde conditie. 
Er zijn wel veel vooraf bepaalde condities aanwezig in mijn studio, zoals de 
aanwezigheid van een triljoen boeken en een diversiteit aan beelden.

TVL: Ik hou er ook van hoe alle invloeden aanwezig zijn in jouw studio: 
kunstgeschiedenis, muziek, tennis,…

FK: Er staat tennis op de tv, muziek speelt op de achtergrond,… Ik spendeer drie 
uur per dag aan research over muziek. Ik lees hier heel intensief over. Ik geloof 
dat het onderzoeken van muziek hetzelfde is als het verhaal van kijken naar de ster 
ernaast. Je leest iets, maar het gaat niet rechtstreeks over de kunstgeschiedenis. Je 
leest over muziek, maar het vertelt zoveel meer. Ik zou zelf geen drie uur research 
kunnen doen naar Redon. Dat zou me verlammen, dus doe ik het ook niet.

TVL: Tekst is ook een heel belangrijk onderdeel in jouw werk.

FK: Ja, ik ben nog steeds verbaasd hoe die ene persoon in een muziekgroep je de 
wereld kan uitleggen in drie minuten. Het is iets dat ik nooit echt zal begrijpen. Ik 
zal hiervan altijd onder de indruk zijn.

TVL: Jouw werk wordt vaak gelinkt aan de 
Duitse Romantiek, een groep schilders die 
gekend staan voor hun terugblik naar het 
verleden met een zekere nostalgie. Wanneer 
ik kijk naar jouw werk, zie ik echter niet 
zozeer een nostalgie naar het verleden maar 
eerder een nostalgie naar de toekomst, is dit 
iets waarin jij je kan vinden?

FK: Ja, eigenlijk wanneer ik een schilderij 
maak, herinner ik me enkel de toekomst. 
Maar de Duitse romantici, dat lijkt voor mij 
een misverstand. Zij waren de punk rockers 
van hun tijd, die een rebellie voerde tegen 
het classicisme. In retrospect denk ik dat ze 
misbegrepen werden als nostalgisch, terwijl 
ze voor mij net heel rechtdoorzee waren. Zij 
stonden toen natuurlijk aan de voorgrond 
van het individualisme, wat vandaag een echte 
plaag geworden is met iedereen die fucking 
selfies neemt. Hetgeen zij deden was in die 
tijd net iets fris, nieuw en radicaal. James 
Elkins zegt in mijn boek: “ Er is romantiek en 
Romantiek met hoofdletter ‘R’ en romantiek 
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met kleine letter ‘r’. De romantiek met de kleine letter r is de romantiek 
van Hollywood. Onderling hebben die twee niets met elkaar te maken.” Ik 
bedoel er zijn romantische stromingen in de literatuur, kunstgeschiedenis, 
muziekgeschiedenis,.. en onderling is er ook een heel groot verschil. De Franse 
Romantiek definieerde zich heel anders als de Romantiek ergens anders. Dat 
maakt het voor mij zo’n gek onderwerp om te bespreken, het zou ons een uur 
kosten om Romantiek te definiëren, waarbij we hier dan zitten te discussiëren als 
geleerden en dat is niet het punt. Ik denk dat het een misverstand is om de romantici 
te linken aan nostalgie. De beste definitie van nostalgie, en ik denk ook de meest 
universele, is volgens mij de herinnering zonder de pijn. Het is het wissen van 
alle pijnlijke herinneringen. Dat kan je voor een deel terugvinden in mijn werken, 
maar ik hou steeds de ironie in mijn achteruitkijkspiegel die me helpt de afstand 
te bewaren met de romantici. Ik wil hier ook zeker het punt maken dat ik spreek 
over ironie en niet over cynisme. Ik hou van ironie, ik hou van oprechte ironie. 

TVL: Dat is een heel goed punt dat je maakt dat het geen cynisme is maar ironie.

FK: Ja, ironie is een heel speelse techniek, wat cynisme helemaal niet is. Veel 
mensen misinterpreteren ironie als cynisme, maar kijk naar mijn werken, het zit 
vol met het omhelzen van ironie als een act van liefde. Je kan er zelfs spirituele 
dingen in zien, zo ver sta ik er vanaf. Ik maak geen grapjes over nostalgisch zijn, ik 
ga er ten volle in op en zeg waar het op aankomt. Misschien lach ik er om en neem 
ik het niet al te serieus, maar dat is geen cynisme. Cynisme is een deur waar je niet 
doorheen wilt gaan en enkel door het sleutelgat kijkt.

TVL: Binnenkort verschijnt jouw tweede monografie en gezien we allebei 
tennisspelers zijn, wilde ik je vragen naar jouw interview met John McEnroe. Hoe 
was het? Vroeg je hem naar zijn verlies in Roland Garros tegen Ivan Lendl? Ik 
herinner me nog hoe ontgoocheld ik was na McEnroe’s verlies.

FK: Ja, ik vroeg het hem op de man af en hij zei dat dit verlies hem dagelijks bijblijft, 
het achtervolgt hem nog steeds tot op de dag van vandaag. We zijn dan een beetje 
in detail gegaan en bespraken de angst die hij voelde voor en doorheen zijn match 
tegen Lendl. Want als je voorstaat met 6-3, 6-2 in sets en je best of five sets speelt, 
dan denk je meteen dat je de match gaat winnen. Maar dan gaat het plots achteruit 
door je eigen fysieke limieten. Fysiek ben je er gewoonweg niet meer toe in staat 
omdat je tegenspeler sterker is. 

TVL: Hij zei dat het iets fysiek was?

FK: Ja, hij zei dat Lendl veel fitter was. Maar daarna werd het heel interessant 
omdat we zoveel aan elkaar konden linken, zoals de veronderstelling dat tennis 
mogelijk de meest eenzame sport is. We zijn daar nog dieper op ingegaan en meer 
specifiek op zijn visie daarop. Er is een soort van poëzie in eenzaamheid en alleen 

op het veld te staan. Je moet alle beslissingen zelf maken en draagt de volledige 
verantwoordelijkheid. Je kan niets aan je coach vragen, je kan niets doen. Grappig 
genoeg begon mijn liefde voor tennis doordat ik het zag als een personificatie van 
wat er in mijn hoofd afspeelde. In de studio ervaar je continu loops van angst en 
euforie. In het begin concentreerde ik me op het spel zelf en het slaan tegen de bal 
wanneer ik zelf op het veld stond, maar na verloop van tijd kom je in een soort van 
psychose en wordt je er steeds meer van bewust dat je fucked bent als je het zelf 
niet uitzoekt. Dit zorgde ervoor dat ik nog meer begon na te denken over dingen, 
het feit dat het zo’n mentaal spel is maakt het tegelijk ook heel interessant. 

TVL: Ik hou van onze traditie dat altijd als we elkaar ontmoeten, waar dan ook in 
de wereld, we samen tennis spelen.

FK: Ja, maar ik hou niet van de traditie waarbij ik elke keer in het zand bijt.

TVL: Er is iets waar ik al een tijdje over nadenk. Zoals je weet ga ik elke dag om met 
kunstenaars en is het belangrijk voor mij om hen te begrijpen en te accommoderen. 
Ik heb het gevoel dat er tussen tennisspelers en kunstenaars een echt verband is. 
Zoals je al eerder zei moet een tennisspeler al zijn beslissingen zelf nemen op het 
tennisveld, ook al zitten zijn coaches, mentale coach, fysieke coach, in de box 
tijdens de match. Bij kunstenaars is dit hetzelfde. Ze kunnen een studio hebben 
met twintig assistenten, maar uiteindelijk moeten zij alle beslissingen nemen en 
omgaan met het lege canvas.

FK: Ja, er zijn niet veel sporten waarin dit het geval is. Je kan hier boksen 
argumenteren, maar dat is veel gewelddadiger als tennis. Daar slaag je iemand zijn 
gezicht in, maar heb je tenminste ook contact met elkaar. Bij tennis kunnen we 
elkaar niet aanraken.

TVL: Je zou ook kunnen zeggen dat tennis mentaal veel gewelddadiger is dan 
boksen.

FK: Ja, dat denk ik ook.

TVL: Andre Agassi zei het in deze woorden: “In tennis ben je op een eiland. Van 
alle sporten die mannen en vrouwen spelen, staat tennis het dichtst tegen een 
eenzame opsluiting.”

FK: Wanneer je in de studio bent, speelt de tennis in je hoofd: euforie-
depressie, euforie-depressie,… Het is altijd winnen of verliezen. Wanneer ik 
mijn meesterwerk maak, is het die Dylan song. Ik kan me uiteraard wel vinden in 
eenzaamheid, ik word betaald per traan.
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Where is the Madness that You Promised Me
Friedrich Kunath in conversation with Tim Van Laere

TVL: Where is the Madness that You Promised Me is your first solo exhibition at 
the gallery. After talking about this for almost two years, I’m very happy it’s finally 
here.

FK: Yeah, I’m glad too. Very glad.

TVL: In your show we can see paintings with airbrush, a technique you are known 
for, but you also introduce new paintings with thick layers of oil paint. 

FK: Yes, It started last year during the summer. I felt the urge of leaving the 
distance behind of not touching the canvas. When you airbrush, you don’t touch 
the surface of the canvas, it is sprayed on. When I moved to LA, I kept being drawn 
to this idea of a distant place. When you move a 100.000 miles away from where 
you are from, it has such a big impact and I needed to figure out where I was with 
this big shift. I started using the imagery of the Hudson River School, who at that 
time depicted the American wilderness, landscapes, etcetera. So I did the same 
thing, but 200 years later or whatever the distance was. And I also wanted this 
with the ironic distance of the airbrush, I didn’t want to paint it. I wanted a kind 
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of conceptual approach on trying to figure out this country where I was, like the 
great fifth pioneer. It was this very contextual, conceptual approach of realising 
the place where I was. The airbrush seemed to me like it had the distance built 
in, while I still felt a certain distance towards the new place where I was living. 
I wanted to explore this in the way of the LA River School, as I call it. It’s not 
similar to the Hudson River School, because the LA River is a dirty river where 
they film Hollywood movies and car crashes. My studio was located right at the 
LA river, which is the reason why I call it the LA River School. I reimagined the 
sentimental experience of the Hudson River School through the Venice Beach 
towel. That’s all fine, but after a while I needed something real again, which is 
pushing paint around. That’s something I never really allowed myself. Growing 
up in the nineties and going to school, the last thing you were allowed to do was 
pushing paint around, so I always kind of suppressed it. My heroes were A.R. 
Penck, Lüpertz, Kirkeby, the trifecta of German Postwar, you know.

TVL: It surprised me, when you told me A.R. Penck was one of the reasons you 
started painting, as he is one of my favourite painters too.

FK: I hitchhiked to his free jazz concert in 
Chemnitz back then. He really is the reason, 
Penck started everything for me. You could 
argue that he didn’t push paint around but he 
was a painter.
When you study in the nineties where 
everybody was doing workshops, you got 
beat to death for just doing this. As a result 
I always kind of shorthanded everything, 
like doing drawings and quoting pop 
cultural stuff from America and those kind 
of things. But I surpassed it. Now I can say 
I really suppressed it and I just needed some 
distance to find my inner German paint-
pusher. I’m also going into the August of 
my life, as I’m going towards 45 and having 
a daughter and everything, so there’s also an 
existential shift happening, which coincided 
with just painting again and I never really 
second guessed it. In Los Angeles there is 
a complete lack of history and a lack of the 
burden of history, so it doesn’t really matter. 
For this reason I allowed myself to have fun for 
a couple of months and tried to feel what it is. 
Out of this they basically created themselves, 
so there is not a lot of involvement. There is 

of course the involvement from my side, as after all these years you have your own 
language somehow rising, you articulate yourself in a certain way, you know how 
to set a mood for yourself and you know how to console yourself. Which is what 
I want to do: to create a piece that consoles me. That is also what music does. 
Seeing as there is this inability to write the song, I paint it. With the first show at 
Blum and Poe, I presented monochromatic pieces, from there on they got more 
narrative and more colourful. Now you have a little bit of both. I think the majority 
is oil paint, but you also have some remainders of the era before. Also coming back 
to Europe was nice, a welcoming thing for me.

TVL: Your work has always been content wise incredibly layered with all your 
influences and things that inspire you and now the surface is also very layered. It 
really comes together within this show.

FK: I still remember, when a friend of mine visited me in Los Angeles from 
Düsseldorf. I consider him a real painter’s painter and a real academic painter, 
he is as academic as they come, a kind of ultra-artist. I remember when he visited, 
I was doing this really impasto stuff, painting and pushing paint around. He saw 
one of my paintings, where I was doing adorned flowers with a cartoon on top of 
it, and said “Are You Crazy? Under no circumstance are you allowed to do this!”. 
This contrariety immediately gave me the feeling of “how could you not do it?”. 
It was never the plan for me to become a contrarian, but when you hear it this 
kind of resistance arises, which I found interesting. You could say that there is so 
much spontaneity in the kind of movement, but then I put these very detailed little 
etchings on top which is the contrary of what you should put on it. It’s these things 
that I find interesting, how these things were never meant to collide. 

TVL: Like this work we’re standing next to: We sailed Out Far (Maybe a Little 
Bit Too far), 2017-2018 . This is incredible, because you have the different layers 
of paint and then on top of it another layer and then you drew on it again in a very 
detailed manner.

FK: I’m always interested in this collision. Because in all that I’m doing I’m 
obsessed about the contraries: happy-sad, north-south, profound-nonsense, 
geographical, emotional,.. everything. It is very much were I put my chair. This 
paradigm of abstract painting I counter again with one week of detailed work on 
it, so it’s almost like a joke, but a joke that takes itself too serious.

TVL: And do you select the narratives in advance, is this something you really 
think about or are they more like looping thoughts brought together.

FK: I don’t want to put too much meaning too early on because then you start 
controlling something that you shouldn’t control. I’m very aware of that. You have 
to let the work do the work itself. All you have to do, and I say this over and over 

I think we’re O.K., 
2015
155 x 125 cm - acryl-
ic and watercolor on 
canvas



again, is create an environment, which is my studio, where the works can develop 
themselves. That’s where I think I’m an artist, in creating an atmosphere for the 
paintings, I don’t really do the paintings because they somehow do themselves. 
There is a point where I explicitly don’t want too much, that’s the key, the key of 
everything for me.

TVL: That reminds me of this text we talked about the other day: “ I’ve written a 
whole bunch of songs, so I can’t say I didn’t get to what I wanted to. As you get 
older, you get smarter and that can hinder you because you try to gain control over 
the creative impulse. Creativity is not like a freight train going down the tracks. 
It’s something that has to be caressed and treated with a great deal of respect. If 
your mind is intellectually in the way, it will stop you. You’ve got to program the 
brain not to think too much (Bob Dylan, 1995).

FK: I once heard this equation with the same thing about a wild animal in a cave. 
As you try to approach it, the animal might run away as you get too close. So you 
need the distance in order to see it. I believe that artists experience the same thing 
in the studio. You see it and you don’t see it. 
When you look at the stars at night and start to focus on one star, it disappears. 
Only when you focus on the star next to it, you can see it again. And this is the very 
complexity of it all.

TVL: I also noticed certain images reappear throughout your works, like some 
sort of anchors.

FK: Yes, formal anchors. I don’t really know what they mean, but somehow I’m 
drawn to them, doing it obsessively over and over again. There is this pine of a 
Albrecht Altdorfer etching that somehow puzzles me to death. Somehow I’m 
emotionally attracted to it without knowing why. In order to find that out, I draw it 
over and over again until it somehow explains itself to me. It’s not a preconfigured 
condition. There are however a lot of preconfigured conditions in my studio, 
there are a trillion books and images flying around all day.

TVL: I love how all the influences are present in your studio: art history, music, 
tennis,…

FK: There is tennis on the tv, music playing,… I spend three hours a day researching 
music. Really reading about it. I feel like researching music is the same thing as 
what I meant with looking at the star next to it. You are reading something but it is 
not directly about art history, you’re reading about music but it tells a lot more. I 
couldn’t spent three hours researching Redon. I would be paralysed, so I wouldn’t 
do it.

TVL: Text is also really important in your work.

FK: Yes, it still puzzles me to the day how some guy in a band can explain to you 
the world in three minutes. It is something that even in death I will never get. I will 
be forever in awe.

TVL: Your work often gets linked to the German romantics, who looked back 
with a certain nostalgia towards the past. When I look at your work however I 
don’t feel so much a nostalgia towards the past but more of a nostalgia towards the 
future. Is this something you can relate to?

FK: Yes, actually when I’m making a painting I only remember the future. But 
actually the romantics, that’s sometimes a misunderstanding. I mean they were 
the punk rockers, they were really punk because they were rebelling against 
classicism, so I think in retrospect they get somehow misunderstood with being 
nostalgic. For me they were always very straightforward. Of course they were 
on the very foreground of individualism, which now becomes a plague because 
everybody is taking a fucking selfie. But back then, you know, it was something 
fresh and new and radical. James Elkins in my book says “There is romanticism 
and there is Romanticism with capital ‘R’, and the romanticism with a small ‘r’ 

is Hollywood romanticism, but these things 
never really have anything to do with each 
other”. I mean there is romanticism in 
literature, art history, music, etc.. and there 
is a complete difference in between. The 
French romanticism was completely different 
from romanticism somewhere else, so for me 
it is such a crazy topic to even talk about. I 
think that it would take an hour just to define 
romanticism and then we would sit here like 
scholars, which is not the point. I think it is 
a misunderstanding with romanticism that 
people link it to nostalgia. For me the best 
definition of nostalgia is, and I believe it is 
the most universal, the memory without hurt. 
It is the editing of hurt. In my works I take a 
little bit of that, but I always have the rearview 
mirror of irony that helps me to keep the 
distance with romanticism. I also would like 
to make a point here that I speak of irony and 
not cynicism. I love irony, I love sincere irony.

TVL: That is a very good point you make that 
it is not cynicism but irony.

I Wish All The Old 
Things, 2015
158 x 129 cm - 
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FK: Yes, irony is a very playful technique, which cynicism is not. People might 
misinterpret the irony for cynicism, but look at my works, it is full of embracing 
irony as an act of love. You could even see spiritual things, so I’m very far away 
from it. I don’t make a joke about being nostalgic, I’m going full in and saying it 
how it is. I might smile about it and don’t take it all too seriously, but that’s not 
cynicism. Cynicism is a door you are afraid to actually go through and where you 
just look through the keyhole.

TVL: Soon your second big monograph is coming out, and as we’re both tennis 
players I wanted to ask you about your interview with John McEnroe. How was 
it? Did you ask him about his French Open loss against Ivan Lendl? I remember 
being devastated about McEnroe’s loss.

FK: Yes, out front and he actually said that this is the defeat he still remembers 
almost daily and it haunts him to this day. We went a little bit into the detail and we 
talked about the fear and anxiety he had towards and throughout. Because when 
you are up 6-3, 6-2 in two sets and you play best of five, then you already think you 
have it. But then you can go backwards because of your physical limits. Physically 
you are not able to do it anymore, because the other guy is simply stronger. 

TVL: He said that it was a physical thing?

FK: Yes, he said Lendl was much more fit. But then it was also interesting because 
there was so much we linked, like the proposition being that tennis might be the 
loneliest sport. We dwelled on this a lot and on how he sees that. There is some 
sort of poetry in loneliness and being on court alone. You have to make all of the 
decisions yourself and are completely responsible for yourself, you can’t ask your 
coach, you can’t do anything. Funnily I started loving tennis, because it was like 
a personification of my head. In the studio I’m full of loops all day, full of anxiety 
and euphoria all the time. Being on the tennis court in the beginning was just 
hitting and concentrating on how to play, but after a while you get in some kind 
of a psychosis and you start to realise that you are fucked if you don’t figure it out 
yourself. This made me think even more about things, which is kind of interesting 
that it is so mental.

TVL: I love our tradition that every time we meet, anywhere in the world, we play 
tennis together. 

FK: Yes, but I don’t like the tradition of getting served a bagel every time.

TVL: There is this thing I’ve been thinking about for a while now. As you know I 
deal with artists every day and it is important for me to understand and facilitate 
them. I have this feeling that there is a real connection between artists and tennis 
players. As you said earlier, a tennis player on the tennis court has to figure 

everything out themselves, even though their coaches, mental coach, physical 
coach, are sitting in the box during the match, they have to make each decision 
themselves. It is the same with artists. They can have a studio with twenty assistants, 
but in the end the artist is responsible to figure it out and to really deal with the 
empty canvas. 

FK: Yes, there aren’t many sports where this is the case. I mean you might argue 
boxing, but it is much more violent than tennis. There you smash someone’s face 
in, but at least you have contact with that guy. In tennis we can’t touch each other.

TVL: You could however make the case that tennis is more mentally violent than 
boxing.

FK: Yes, I think so too.

TVL: There is this quote of Andre Agassi : “In tennis you’re on a island. of all the 
games men and women play, tennis is the closest to solitary confinement.”

FK: The tennis in your head when you are in the studio as an artist is euphoria, 
depression, euphoria, depression... It’s always losing or winning. When I paint 
my masterpiece, it’s this Dylan song. I obviously can relate to loneliness, I’m 
getting paid by the tear.
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