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The Villagers
Een interview met Rinus Van de Velde door Tim Van Laere

Van 5 september tot 12 oktober 2019 presenteerde Rinus Van de Velde zijn vijfde 
solotentoonstelling bij Tim Van Laere Gallery. In deze tentoonstelling toont Van 
de Velde zijn totaaluniversum aan de hand van verschillende media zoals tekenen, 
installatie en de premiere van zijn eerste film: The Villagers. De dag na de opening 
ontmoeten Tim Van Laere en Rinus Van de Velde elkaar voor een interview.

TVL: Deze tentoonstelling bevestigt een grote evolutie in jouw oeuvre. Van de 
eerste tentoonstelling met enkel houtskooltekeningen op papier genageld tegen 
de muur, naar muren vol teksten waarnaast jouw grote houtskooltekeningen op 
canvas werden gepresenteerd, naar een kleine selectie van decorstukken die heel 
sculpturaal mee in de tentoonstellingsruimte werden geplaatst, wat dan volgde in 
een totaalinstallatie waarbij decors en houtskooltekeningen als één geheel werden 
tentoongesteld. Deze tentoonstelling is een grote volgende stap, waarbij volledige 
decors, houtskooltekeningen, kleurpotloodtekeningen en jouw eerste film worden 
getoond. Hiermee nodig je iedereen uit om mee in jouw universum te stappen. 

RVDV: Ja, mijn praktijk is nu veel diverser geworden dan 10 jaar geleden. Vroeger lag 
de nadruk vooral op mijn houtskooltekeningen. Als ik nu een tentoonstelling maak, wil 
ik juist die verscheidenheid  tonen. Ik voel me aangetrokken tot kunstenaars die met 
zo’n totaaluniversum bezig zijn en met diverse media hun wereld in beeld brengen 
zoals Franz West, Paul McCarthy, Jonathan Meese en Sterling Ruby. Maar tegelijkertijd 
ben ik ook grote fan van Joe Bradley, een New Yorkse kunstenaar die zich vooral 
op abstracte schilderkunst toespitst. Ik heb lang gedacht dat ik enkel het medium 
tekening wou uitdiepen, maar hoe langer ik bezig ben, hoe meer ik merk dat mijn 
kunst zich aan het verbreden is. De bouw van de decors in mijn atelier is iets waar ik 
ook al veel langer mee bezig was ter voorbereiding van mijn tekeningen. De decors 
gaven me toen de mogelijkheid om mijn eigen wereld te construeren waarin ik de 
vrijheid had om mijn eigen fictie vorm te geven binnen de muren van mijn atelier. 
Initieel dienden ze dan ook als een voorstudie van de tekeningen. Ik bouwde dan 
samen met mijn assistenten een jungle of een oude vissersboot na in mijn atelier die 
de setting vormde voor een reeks personages die ik caste met mensen uit mijn directe 
omgeving. Door hen te positioneren en fotograferen in die geconstrueerde setting 
gaf ik niet alleen vorm aan een bepaald narratief maar maakte ik tegelijk een eerste 
abstractie van de realiteit. Om die reden was het ook heel belangrijk dat zelfs het 
kleinste detail werd uitgewerkt in hout en karton. Door die afbeelding om te zetten 
naar een zwart-wit tekening in houtskool, kreeg het beeld nog een tweede  abstractie. 
Edward Lipski beschreef mijn werk ooit heel passend als een ‘gereduceerde realiteit’. 
Door dat hele proces van het vertalen naar een tekening gingen echter veel details en 
kleuren verloren van de decors. Om die reden ben ik dan op zoek gegaan hoe ik ze 
als autonoom werk het best kon presenteren. 



TVL: En dat leidde jou dan uiteindelijk naar het medium film.

RVDV: Ja, op een bepaald moment zag ik de documentaire van Fabrize Maze over 
André Breton, hierin scant hij met zijn camera het volledige appartement van Breton. 
Je wandelt mee met de camera die puur registreert en alles in detail toont. Dit gaf 
me het idee om ook mijn decors volledig te scannen met een camera met hetzelfde 
oog voor detail. Door de beweging van de camera kon ik de driedimensionaliteit van 
mijn decors tonen op het tweedimensionale vlak van de projectie. Zo kreeg ik naast 
het tonen van de decors als sculpturen met het medium film een ideale manier om 
mijn werk verder uit te diepen. Die beelden die ik maakte met de camera leidden dan 
naar nieuwe mogelijkheden voor verhalen wat het idee gaf om een volledige film uit 
te werken.

TVL: The Villagers is een heel A-typische film. Niet alleen door de 17 decors die 
volledig uit hout en karton werden gebouwd in jouw atelier hiervoor, maar ook door 
jouw keuze om te filmen zonder script.

RVDV: Oorspronkelijk had ik het idee om aan de film te beginnen op basis van een 
script. Vanuit een naieve, romantische gedachte huurde ik een huis met zwembad in 
het Zuiden van Frankrijk en trok ernaar toe om te schrijven. Na twee weken had ik daar 
wat op papier gezet, maar dit bleek uiteindelijk niet de manier van werken voor mij. Ik 
wilde niet al meteen alles strikt vastleggen en weten welke decors de komende twee 
jaar gebouwd moesten worden. Ik heb dat script weggegooid en ben begonnen met 
filmen zonder een vastgelegde planning. Ik realiseerde me dat ik ook bij het maken 
van mijn tekeningen me laat leiden door beelden en niet zozeer door tekst. Het zijn 
de beelden die het verhaal voortstuwen en de tekst voortbrengen en niet andersom. 
De sets kwamen voort uit beelden die ik in mijn hoofd had, pas als we begonnen met 
de eerste montage merkte ik dat het verhaal zich begon te ontwikkelen. 

TVL: Opvallend in The Villagers is dat tekst volledig afwezig is. Er is geen dialoog, er 
wordt niet gesproken en er zijn geen ondertitels.

RVDV: Ik wou dat de film heel visueel was. Ik heb lang met het idee van een voice 
over of ondertitels gespeeld. Maar tijdens het monteren viel me op dat als je twee 
scenes naast elkaar in de tijd zet, er vanzelf een narratieve band tussen ontstaat. Ik 
merkte dat tekst overbodig was en zou afleiden. We zijn getraind als hedendaagse 
kijker om film- of televisiebeelden die achter elkaar worden getoond te lezen als een 
verhaal. Dat doen we veel gemakkelijker als bij het kijken naar een reeks tekeningen 
of schilderijen. Daarom denk ik dat ik in mijn tekeningen de tekst nodig heb en in deze 
film niet. De film is echter niet totaal stil, je hoort in elke scene omgevingsgeluid. Als 
er een deur dichtgaat hoor je die, als er een motorboot voorbij vaart in beeld hoor 
je het geluid ervan. Die geluiden heb ik achteraf in een studio opgenomen en op de 
film geplakt om zo nog een extra fictieve laag toe te voegen. Je ziet een kartonnen 
grammofoonplaat draaien waar plots echt muziek uitkomt.

TVL:  Het eerste decor dat je bouwde was het berglandschap dat alle personages 
verbindt van de film.



in 2017 over het leven van Robert Rino, een abstracte kunstenaar. Ook in de 
tentoonstelling About Robert Rino in Nest (Den Haag) speelde hij de hoofdrol. Naast 
de grote houtskooltekeningen werden er toen ook werken getoond die pretendeerden 
het werk van Robert Rino te zijn, dat waren grote abstracte tekeningen en keramieken.

RVDV: Ik heb die alter ego’s nodig. Ik wil mezelf transformeren, me iets fictief inbeelden 
om er dan  verder over na te denken. Dat is de manier waarop ik denk en leef. Het 
gaat over grip krijgen op de buitenwereld, ook op de buitenwereld in jezelf. Dat geldt 
trouwens evengoed voor zogenaamd traditioneler werk als dat van David Hockney, 
die het landschap van zijn jeugd probeert te vatten. Door mezelf te portretteren 
probeer ik mezelf te begrijpen als een ander, als iemand die wordt bekeken als een 
buitenstaander, die bepaald wordt door beeldvorming. 
Naast het toe-eigenen van nieuwe personages, verwerk ik ook veel bestaande beelden 
in mijn werk. Dit kan variëren van gevonden foto’s tot werken uit de kunstgeschiedenis. 
Die beelden worden in mijn werk in een geheel nieuwe context geplaatst. Hiermee 
speel ik in op de thematiek van auteurschap en appropriatie. Ik probeer van die totale 
gefragmenteerde werkelijkheid een sluitend, kloppend narratief te maken waar alles 
een plaats heeft, een soort post-postmoderne reflex die nodig is in deze tijd denk ik.

TVL: In sommige werken lijk je andere kunstenaars ook rechtstreeks aan te spreken. 

RVDV: Kunstgeschiedenis op zich is ook een deel van de werkelijkheid die zich aan mij 
opdringt en verwerkt moet worden in het verhaal. Ik zie de kunstgeschiedenis als een 
groot gesprek tussen kunstenaars. Ik beeld me in wat ik zeg tegen Calder of Bonnard 
bijvoorbeeld en hoe we elkaar beïnvloeden of niet.

TVL: Iets wat ik meteen opmerkte toen ik je 14 jaar geleden ontmoette is dat je ook 
een grote interesse hebt in het biografische.

RVDV: Ik merk dat ik persoonlijk kunst benader vanuit het biografische. Het biografische 
is voor mij een manier om werk op te laden met betekenis, om van kunst iets te maken 
dat niet alleen over jezelf gaat. Om het autonome kunstwerk niet te beschouwen als 
een rebus waarin de code om het te kraken enkel en alleen in het werk zelf vervat 
zit. Je moet de context van een kunstenaar en zijn werk kennen; een werk valt niet 
zomaar te isoleren. Door erover te lezen en allerlei randinformatie te ontdekken, krijgt 
een werk voor mij betekenis. Philip Guston, om een voorbeeld te noemen van een 
kunstenaar die heel belangrijk is voor mij, is fascinerend omdat hij eerst abstract-
expressionistisch heeft gewerkt en dan radicaal met die stijl brak en uiterst figuratief 
verhalend werk ging maken. Ook een werk als Erased de Kooning Drawing van Robert 
Rauschenberg is maar betekenisvol als je het verhaal kent. Werken die untitled blijven, 
vind ik meestal verdacht. Daarom staat er ook tekst op mijn werk, om de toeschouwer 
context te geven. Die context kan evengoed de geschiedenis zijn, of een anekdote, 
of de manier waarop iets gemaakt is. Maar een kunstwerk puur op zich begrijpen is 
voor mij niet mogelijk.

TVL: Iets anders, er is een postzegel van jou uitgebracht dit jaar. Hierbij koos je ervoor 
om een zelfportret te maken. 

RVDV: Ja, de film volgt het leven van een reeks personages die allemaal wonen in 
een klein dorpje in een landschap dat lijkt op de Franse Alpen. Je krijgt een blik op 
de verschillende levens van de inwoners in het dorp. Die inwoners zijn stuk voor stuk 
een soort alter ego’s van me. Er zitten linken in naar alles met me inspireert en boeit. 
Zo gaat deze film verder op mijn idee van het maken van een fictieve autobiografie. 

TVL: Oude Hollywoodfilms bouwde ook hun sets helemaal op in de studio en werden 
voorzien van allerlei trucages om het allemaal zo echt mogelijk te laten lijken binnen 
wat technisch mogelijk was. Tegenwoordig neigt de hedendaagse cinema naar het 
maken van zo realistische mogelijke films. Jouw film werd met professionele apparatuur 
in hoge resolutie opgenomen maar de sets zijn overduidelijk fake. 

RVDV: Exact. Ik wil een film maken met de middelen die ik heb in mijn atelier. Ik wil 
oplossingen zoeken hoe ik mijn ideeën kan tonen op beeld. De hand van de auteur 
moet daar nog zichtbaar in zijn. Daar schuilt de magie van cinema voor mij in. Voor mij 
is het belangrijk dat het duidelijk om een fictieve wereld gaat. 

TVL:  Een fictieve wereld die doorloopt in de tekeningen.

RVDV: Klopt, aan alles wat ik doe zit in de grondslag een soortgelijk basisidee. Door te 
werken met verschillende media kan ik elke dag mijn atelier binnenwandelen en op dat 
moment beslissen wat ik ga doen. Tijdens de productie van een film is er de dagelijkse 
continuïteit van de decorbouw, daarnaast maak ik ook nog steeds houtskool- en 
kleurpotloodtekeningen. De film stills lenen zich soms op dezelfde manier als de foto’s 
vroeger als beeldinspiratie voor de tekeningen. Door die beelden vast te leggen met 
filmcamera, is er op die afbeelding ook weer een bepaalde abstractie toegevoegd. 
Wat het beeld voor mij nog interessanter maakt. 

TVL: De kleurpotloodtekeningen zijn vrij recent terug een belangrijk onderdeel 
geworden van jouw oeuvre. Aan het begin van jouw carrière bestonden die echter 
ook al. Voor mij verbinden de nieuwe kleurpotloodtekeningen heel je oeuvre.

RVDV: Ja, ik ben er lange tijd mee gestopt. Ik heb altijd geprobeerd de tekenkunst als 
autonoom medium te beschouwen. Ik stopte met het maken van die kleine tekeningen 
omdat ik ervan uitging dat als ik de schaal van mijn tekeningen vergrootte, het medium 
dan ook meer tot zijn recht zou komen als een autonoom iets. Recentelijk stelde ik 
me die vraag opnieuw en ben ik daar niet meer van overtuigd. Ik denk dat de kleine 
tekeningen in kleurpotlood, die ik aan mijn tekentafel maak, iets zeggen over het 
privékarakter dat zo eigen is aan het medium zelf. De kleurpotloodtekeningen geven 
me ook meer vrijheid in de zin dat ik ze overal kan maken, dus ook in mijn hotelkamer 
wanneer ik naar een internationale opening ga of zo, in tegenstelling tot de grote 
houtskooltekeningen die ik enkel in mijn atelier kan maken. Zo sluit het aan bij mijn 
idee van mijn werk als biografie. Op dit moment werken we ook aan een boek met 
enkel de kleurpotloodtekeningen die eind dit jaar wordt uitgegeven door Hannibal.

TVL: Jouw oeuvre is één groot spel tussen realiteit en fictie. Hierin speel je vaak zelf 
ook grote rol via alter-ego’s met fictieve autobiografiën. Zo vertelde de tentoonstelling 



RVDV: Ik wilde geen miniatuurversie van een bestaand werk op een postzegel zetten. 
Ik heb dus gekozen om een nieuwe tekening te maken. Ik koos voor een zelfportret 
omdat dat enerzijds een heel belangrijk onderdeel van mijn werk is en tegelijkertijd 
ook een knipoog aan de klassieke postzegels met portretten van koningen. 

TVL: De opening was een groot succes. Mensen hebben uren in de rij gestaan om jouw 
werk te zien. Mensen dwalen graag af naar jouw universum. Ik denk dat dit is omdat 
in jouw werk heel veel vrijheid zit. Je hebt een heel eigen wereld gemaakt, waarin je 
jezelf als eender wie en eender wat kan inleven. Dit spreekt duidelijk veel mensen aan. 
En dat aspect is nog maar een klein onderdeel van wat jouw oeuvre allemaal omvat. 

RVDV: Werner Herzog zei ooit: “It is not only my dreams, my belief is that all these 
dreams are yours as well. The only distinction between me and you is that I can 
articulate them. And that is what poetry or painting or literature or filmmaking is all 
about... and it is my duty because this might be the inner chronicle of what we are. 
We have to articulate ourselves, otherwise we would be cows in the field.” Ik geloof 
dat mijn werk en mijn kunstenaarschap singulier zijn, zoals dat bij elke ander goede 
kunstenaar het geval is. Ik zie de relatie met het publiek als de grootste gemene deler.

TVL: Je bent momenteel al bezig aan je tweede film. Heb je daar al concrete ideeën 
over?

RVDV: Ik ben op dit moment aan het bouwen aan de eerste scene voor de tweede film. 
Net zoals bij de eerste film zal ik alle scenes in het atelier opnemen in zelfgemaakte 
decors en zonder script werken. Deze tweede film zal meer over mezelf als personage 
gaan, en ik zal ook nadrukkelijker in de film aanwezig zijn. Ik heb een masker laten 
maken van mezelf die de acteur die de rol speelt dan kan aandoen. Zo kan ik achter 
de camera het beeld maken en kijken naar het fictieve personage dat mijn alter ego 
is. De fictieve autobiografie blijft mij voortdrijven. Maar wat mij blijft fascineren is de 
vraag hoe een ander leven er zou kunnen uitzien. Dat is een onuitputtelijke bron.
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The Villagers
An Interview with Rinus Van de Velde by Tim Van Laere

From 5 September until 12 October 2019 Rinus Van de Velde presented his fifth solo 
exhibition at Tim Van Laere Gallery. In this exhibition Van De Velde shows his total 
universe through different media such as drawing, installation and the premiere of his 
first film: The Villagers. Tim and Rinus meet each other the day after the opening for 
an interview.

TVL: This exhibition confirms a big evolution in your oeuvre. From the first soloshow 
with charcoal drawings on paper nailed against the wall, to charcoal drawings on 
canvas presented on walls filled with handwritten texts, to a small selection of decor 
pieces that were sculpturally placed in the exhibition space, which was followed by a 
total installation where decors and charcoal drawings were exhibited as one whole. 
This show is a big next step, where entire decors, charcoal drawings, colored pencil 
drawings and your first film are shown. With this  exhibition you are inviting everyone 
to step into your universe. 

RVDV: Yes, my practice is a lot more diverse now then 10 years ago. Before the emphasis 
was mostly on my charcoal drawings. Now I want to show the diversity in my practice 
when I make an exhibition. I’m mostly drawn to artists who put together their own 
universe through the use of various media like Franz West, Paul McCarthy, Jonathan 
Meese and Sterling Ruby. At the same time I am also a big fan of Joe Bradley, a New 
York based artist who focuses on abstract painting. For a long time I thought I had to 
deepen the medium of drawing, but the longer I am working, the more I notice that 
my art is broadening itself. The building of decors in my studio is something I’ve been 
doing for a longer time as a preparation of my drawings. The decors presented me 
with the opportunity to construct my own world where I had the freedom to shape my 
own fiction within the walls of my studio. Initially these decors served as a preliminary 
study for my drawings. My assistants and I would build a jungle or an old fishing boat 
in my studio that served as a setting for several characters whom I casted with people 
from my immediate surroundings. By positioning and photographing them in that 
constructed setting I didn’t only shape a certain narrative but simultaneously created 
a first abstraction from reality. For that reason it was really important that even the 
smallest detail was sculpted out of wood and cardboard. By converting the image to a 
black and white drawing, the image gained a second abstraction. Edward Lipski once 
described my work very fitting as a ‘reduced reality’. Unfortunately a lot of details and 
colours of the decors got lost in the proces of translating it into a drawing. It is for that 
reason I went searching for the best way to present them as an autonomous work. 

TVL: That search eventually led you to the medium of film.

RVDV: Yes, at a certain time I saw the documentary of Fabrize Maze about André 
Breton, where he scans the apartment of Breton with his camera. You walk along 



I am still not there, David. This is where I am now., 2019
180 x 224 cm - charcoal on canvas, artist frame

with the camera that purely registers and shows every 
detail of that space. This gave me the idea to also 
scan my decors completely  by camera with the same 
eye for detail. Through the movement of the camera I 
could show the three-dimensionality of my decors on 
the two-dimensional surface of the projection. Next to 
showing the decors as sculptures with the medium of 
film, I also gained the ideal way to deepen my work. 
The images made with with the camera led to new 
possibilities of stories which gave me the idea to work 
out an entire film. 

TVL: The Villagers is very A-typical film. Not only 
because of the 17 decors that were fully build out of 
wood and cardboard in your studio, but also by your 
choice to shoot a film without a script. 

RVDV: Originally I had the idea to start the film on 
the basis of a script. Based on a naive, romantic idea, 
I rented a house with a swimming pool in the South 
of France and went there to write. After two weeks I 
had put something on paper there, but in the end this 
turned out not to be the way I like to work. I did not 
wanted to set things in stone from the start and know 
which decors were to be built in the coming two years. 
I threw away the script and started filming without a 
fixed schedule. I realized that when I am making my 
drawings, I’m guided by images and not so much by 
text. It is the images that propel the story and produce 
the text and not the other way around. The sets came 
from images that I had in mind, only when we started 
with the first montage I noticed that the story started 
to develop.

TVL: It strikes me that text is completely absent in 
The Villagers. There is no dialog, no speech and no 
subtitles.

RVDV: I wanted the film to be very visual. I have long 
played with the idea of   a voice over or subtitles. But 
during the editing I noticed that if you put two scenes 
next to each other in time, a narrative bond will arise 
between them. I noticed that text was superfluous 
and would distract. We are trained as a contemporary 



viewer to read film or television images shown one after the other as a story. We do 
that much easier than when looking at a series of drawings or paintings. That’s why I 
think I need the text in my drawings and I don’t need it in this movie. However, the film 
is not totally silent, you hear ambient noise in every scene. When a door closes you 
hear it, when a motorboat passes by you hear the sound of it. Those sounds were all 
recorded afterwards and added to the film, which gave it an extra fictional layer. You 
see a cardboard gramophone record spinning from which suddenly real music comes 
out.

TVL: The first decor you built was the mountain scenery that connects all the characters 
in the film.

RVDV: Yes, the film follows the life of a series of characters who all live in a small village 
in a landscape that looks like the French Alps. You get a look at the different lives of 
the inhabitants of the village. All of them are sort of alter egos of mine. There are links 
to everything that inspires and fascinates me. This film continues on my idea of   making 
a fictional autobiography.

TVL: Old Hollywood movies also built their sets completely up in the studio and used 
all kinds of tricks to make it all seem as real as possible within what was technically 
possible at that time. Today’s cinema tends to make films as realistic as possible. Your 
film was recorded in high resolution with professional equipment, but the sets are 
clearly fake.

RVDV: Exactly, I want to make a film with the resources I have in my studio. I want to 
find solutions on how I can show my ideas on screen. The author’s hand must still be 
visible in it. That is the magic of cinema for me. It is important to me that it is clearly 
a fictional world.

TVL: A fictional world that continues in the drawings.

RVDV: True, everything that I do has in the foundation a kind of basic idea. By working 
with different media, I can walk into my studio every day and decide on the moment 
what I want to do. During the production of a film, there is the daily continuity of the 
set construction, besides that I also still make charcoal and colored pencil drawings. 
The film stills can lend themselves in the same way as the photographs used to inspire 
the image of the drawings. By capturing those images with a film camera, a certain 
abstraction has been added to that image, which makes it even more interesting for 
me.

TVL: The colored pencil drawings have recently become an important part of your 
oeuvre again. They also existed at the start of your career. For me, the new colored 
pencil drawings connect your entire oeuvre.

RVDV: Yes, I quit making them for a long time. I have always wanted to consider 
drawing as an autonomous medium. I stopped making those small drawings because 
I assumed that if I enlarged the scale of my drawings, the medium would come into 
its own more as an autonomous thing. I recently asked myself the question again and 

I am no longer convinced of it. I think the small colored pencil drawings that I make at 
my drawing table say something about the private character that is so characteristic 
of the medium itself. The colored pencil drawings also give me more freedom in the 
sense that I can make them everywhere, including in my hotel room when I go to an 
international opening or something, in contrast to the large charcoal drawings that I 
can only make in my studio. This fits in with my idea of   my work as a biography. We 
are currently also working on a book with only the colored pencil drawings that will be 
published by Hannibal at the end of this year.

TVL: Your oeuvre is one big play on the tension between reality and fiction. You often 
also play a major role in this through alter egos with fictional autobiographies. For 
example, the exhibition in 2017 told the story about the life of Robert Rino, an abstract 
artist. He also played the lead in the exhibition About Robert Rino in Nest (The Hague). 
In addition to the large charcoal drawings, you also showed works that pretended to 
be the work of Robert Rino, which were large abstract drawings and ceramics.

RVDV: I need those alter egos. I want to transform myself, imagine something fictional 
and then think about it. That is my way of thinking and living. It’s about getting a 
grip on the outside world, including the outside world in yourself. The same goes for 
so-called more traditional work as that of David Hockney, who tries to capture the 
landscape of his youth. By portraying myself I try to understand myself as someone 
else, as someone who is viewed as an outsider, who is determined by imaging.
In addition to appropriating new characters, I also incorporate many existing images 
into my work. This can vary from found photos to works from art history. In my work, 
those images are placed in a completely new context. With this I respond to the 
theme of authorship and appropriation. I try to turn that total fragmented reality into a 
closing narrative where everything has a place, a kind of post-post-modern reflex that 
is needed in this time, I think.

TVL: In some works you also seem to address other artists directly.

RVDV: Art history itself is also a part of reality that forces itself upon me and must be 
incorporated into the story. I see art history as a big conversation between artists. I 
imagine what I say to Calder or Bonnard, for example, and how we influence each 
other or not.

TVL: Something I immediately noticed when I met you 14 years ago is that you also 
have a great interest in biography.

RVDV: I notice that I approach art from a biographical perspective. For me, biography 
is a way to give meaning to a work, to turn art into something that is not just about 
yourself. Not to regard the autonomous work of art as a rebus in which the code to 
crack is only contained in the work itself. You must know the context of an artist and his 
work; a work cannot simply be isolated. By reading about it and discovering all kinds 
of additional information, a work acquires meaning for me. Philip Guston, to mention 
an example of an artist who is very important to me, is fascinating to me because 
he first worked as an abstract-expressionist and then radically broke with that style 
and started making extremely figurative narrative work. Also a work like Erased de 



Kooning Drawing by Robert Rauschenberg is only meaningful if you know the story. I 
usually find works that remain untitled suspicious. That is why there is text on my work 
to give the viewer context. That context may just as well be history, or an anecdote, 
or the way something is made. But to understand a work of art purely by itself is not 
possible for me.

TVL: Something else, a stamp of yours has been released this year. You chose to make 
a self-portrait.

RVDV: I didn’t want to put a miniature version of an existing work on a stamp. So I 
decided to make a new drawing. I chose a self-portrait because on the one hand it is 
a very important part of my work and at the same time it’s a wink to the classic stamps 
with portraits of kings.

TVL: The opening of the show was a great success. People have stood in line for hours 
to see your show. People like to wander into your universe. I think this is because there 
is a lot of freedom in your work. You have created a world of your own, in which you 
can imagine yourself as anyone and anything. This clearly appeals to many people. 
And that aspect is just scratching at the surface of what your oeuvre includes.

RVDV: Werner Herzog once said: “It is not only my dreams, my belief is that all these 
dreams are yours as well. The only distinction between me and you is that I can 
articulate them. And that is what poetry or painting or literature or filmmaking is all 
about... and it is my duty because this might be the inner chronicle of what we are. We 
have to articulate ourselves, otherwise we would be cows in the field.” I believe that 
my work and my artistry are singular, as is the case with every other good artist. I see 
the relationship with the public as a common denominator.

TVL: You are currently working on your second film. Do you already have any concrete 
ideas about it?

RVDV: I am currently building the first scene for the second film. Just like with the first 
film, I will record all scenes in the studio in self build decors and work without a script. 
This second film will be more about myself as a character, and I will also be more 
emphatically present in the film. I had a mask made of myself that the actor who plays 
the role can put on. This way I can stay behind the camera and watch the fictional 
character that is my alter ego. The fictional autobiography continues to drive me. But 
what continues to fascinate me is the question of what a different life could look like. 
That is an inexhaustible source.

Warm wishes from this magical place, yours truly, Emil., 2019
70 x 98 cm - charcoal on canvas, artist frame



Prop, Diner, 2017-2019
410 x 690 x 290 cm - cardboard, paint, wood and mixed media













He is on his way to steal an interesting identity but he has some bad luck en route., 2019 On these guided tours, to all the incredible landscapes I painted in the past, the collectors fancy suits got terribly dirty., 2018
21,1 x 24,7 cm - colored pencil on paper, artist frame 12,2 x 19,9 cm - colored pencil on paper, artist frame



Hey Joe, could you bring me two cokes and a pack of cigarettes and some candy. I’ll finish the preparatory drawings for you., 2019
20,3 x 16 cm - colored pencil on paper, artist frame

He constantly watches sport on television and only serves you during commercial breaks., 2018
13,9 x 26,8 cm - colored pencil on paper, artist frame



This is their headquarter, they call themselves avant-gardes. They sit on the porch, drink beer and discuss trendy topics., 2018
15,5 x 19,4 cm - colored pencil on paper, artist frame

Grandpa is pretty busy today, but he has a large garden, lots of clay, paint and paper for you, son., 2019
20,8 x 16,7 cm - colored pencil on paper, artist frame



What are we looking at? Please return to the studio now., 2019
14 x 18,7 cm - colored pencil on paper, artist frame

During those years days seemed nights and nights seemed days to me., 2018
12,6 x 22,2 cm - colored pencil on paper, artist frame







Please, come back next Thursday., 2019

These villagers live their lives like islanders, surrounded by mountains they conjure new realities out of nowhere. 
Their world is forever mute, 2019

previous page:

103 x 76 cm - charcoal on canvas, artist frame

210 x 353 cm - charcoal on canvas, artist frame





They’re an artist couple working with the abstract expressionist legacy. They share a small studio in the little village. 
They don’t talk much, they paint., 2019

11,7 x 29,7 cm - colored pencil on paper, artist frame
The assistants working in this department work from 10 to 7. I rarely visit this office. It’s a machine that doesn’t need me., 2019
23,6 x 16 cm - colored pencil on paper, artist frame



I was in charge of all the outgoing invoices. During lunchbreak I found the time to make some smaller works on paper., 2018
15,7 x 18,5 cm - colored pencil on paper, artist frame





They call him the wall of the village. He never or rarely misses a volley, and yet I never saw him leave the court without first 
smashing one of his rackets., 2019
159 x 153 cm - charcoal on canvas, artist frame



In this small town on a distant border I arrived at the end of myself., 2019
86 x 103 cm - charcoal on canvas, artist frame



Prop, Hotel Corridor, 2017 - 2019
250 x 840 x 180 cm - cardboard, paint, wood and mixed media





The Villagers, 2017 - 2019
single channel video installation, color, sound - duration 40 minutes - edition of 3 and 2 A.P.

















There is a world they never saw, places they never thought about, beyond their imagination and yet everything here looks very 
muck alike and familiar., 2019
215 x 141 cm - charcoal on canvas, artist frame



Please come back next friday., 2019
119 x 96 cm - charcoal on canvas, artist frame

Walks turn into dreams and dreams turn into walks., 2019
95 x 111 cm - charcoal on canvas, artist frame



High up there they all live in fantasies, reality just doesn’t strike., 2019
97 x 89 cm - charcoal on canvas, artist frame



On these scarce days without rain the most beautiful patterns sprout throughout the village., 2019
121 x 220 cm - charcoal on canvas, artist frame



Before long, I noticed a deathly silence all around me; they were 
probably deliberately staying away from me. Others must have been here 

too, I guessed. I was alone at last., 2019
200 x 240 cm - charcoal on canvas, artist frame



This plant, as a silent witness, stands almost everywhere. It takes track of time and space without moving itself it moves the 
scene around itself., 2019
200 x 100 cm - charcoal on canvas, artist frame



Every day he sits here. One day he takes ketchup, one day he takes mustard. He likes routines., 2019
107 x 65 cm - charcoal on canvas, artist frame

They smooth my mind out and keep it quiet, 2019
113 x 126 cm - charcoal on canvas, artist frame



Now he lost his suitcase and somebody else, not the rightful owner, is enjoying his drawings., 2018
11,2 x 27,4 cm - colored pencil on paper, artist frame

For many years now he has been lost in the woods. He eats a rabbit a day and thinks about things he still wants to do., 2019
15,2 x 19 cm - colored pencil on paper, artist frame



Think harder, until it almost hurts and probably some ideas will come., 2019
12,9 x 23,8 cm - colored pencil on paper, artist frame

And unfortunately I forgot what exactly I was looking for over there. So I went back to my studio, empty handed., 2018
20,2 x 18,4 cm - colored pencil on paper, artist frame



I rent this extra studio and decorated it to welcome visiting journalists, curators, collectors and felow artists., 2019
11,7 x 19,2 cm - colored pencil on paper, artist frame

I Think you were around three., 2019
15,4 x 10,5 cm - colored pencil on paper, artist frame



He checks and controls every move of the villagers. He doesn’t move, never leaves his room 
but moves everything around him., 2019

15 x 19 cm - colored pencil on paper, artist frame

One day, after a long crisis, he tried to paint hanging upside down. Now he can’t go back. He is scared of normality, although he 
doesn’t like hanging there. He has a constant nasty headache., 2019
11,5 x 27,4 cm - colored pencil on paper, artist frame
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