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Adrian Ghenie in gesprek met Tim Van Laere

 

TVL: Je hebt nooit rechtstreeks van foto’s geschilderd, maar nu ben je daar 

volledig vanaf gestapt, je maakt er zelfs geen gebruik meer van. Toen je voor 

het eerst uit Roemenië kwam, waren jouw onderwerpen de Nazi’s en het 

communisme, en we hebben het er al over gehad hoe je daar nu ook vanaf 

bent gestapt.

AG: Eigenlijk waren de Nazi’s en het communisme nooit mijn onderwerp, dat 

was slechts het voorwendsel. Ik zal je een andere logica geven. Van Gogh, 

Elvis, Darwin, Hitler, Stalin, Lenin wie dan ook. Wat hebben zij met elkaar 

gemeen, als je daar eens goed over nadenkt? Het zijn allemaal figuren die de 

paradigma’s van hun tijd veranderd hebben. De wereld van entertainment is 

voor en na Elvis, de geschiedenis is voor en na Hitler, de kunstwereld is voor 

en na Van Gogh. Het onderwerp van deze tentoonstelling is Van Gogh, maar 

de echte Van Gogh interesseert mij niet, het gaat mij meer om de perceptie 

van Van Gogh als cultureel icoon, dus dan hoort dat net zo goed bij mij als 

Roemeen als bij een Braziliaan of…

TVL: Het is universeel.

AG: Ja, dus dit soort van Van Gogh-cliché… het is bijna zoals ik in dat inter-

view met Navid Nuur zei, dat de kunstwereld van vandaag bijna, onbewust, 

zo geconstrueerd is om het geval Van Gogh niet te herhalen. Een dergelijk 

genie werd niet volledig genegeerd, maar mensen hadden er geen oog voor. 

Maar nu hellen we bijna over naar het andere uiterste, we hebben oog voor 

alle mogelijke onzin, puur om er zeker van te zijn dat we niet nog eens een 

Van Gogh over het hoofd zien.

TVL: Dat is een heel interessant standpunt.

AG: Ja, dat is dus mijn perspectief, dat is waarom mijn onderwerpen com-

pleet anoniem zijn of dat het om mensen zal gaan die een bepaalde rol spelen 

in de geschiedenis van de politiek, de oorlog, de kunst of het entertainment. 

Dat geldt ook voor Mengele. Mengele bijvoorbeeld is een extreem archetype 

van het menselijk verval, waarschijnlijk de meest weerzinwekkende soort 

mens in de geschiedenis ooit. Het heeft iets extreems. Dat is het stukje van 

hen dat me fascineert: ze zijn totaal niet ‘middelmatig’. Ik heb geen persoon-

lijke band met hen, maar een soort ‘culturele’ link. Het is zoals een boek dat 

je als tiener las of een afbeelding die je zag op de cover van een tijdschrift, 

of een film, dat maakt op de een of andere manier indruk op je als kind of als 



tiener en op basis van die indruk creëer ik een schilderij. Dus in het geval van 

Van Gogh zijn er twee momenten. Toen ik kind was in Baia Mare, hadden wij 

een tijdschrift. Ik weet niet waar het vandaan kwam, want mijn ouders waren 

niet geabonneerd op dat tijdschrift - het was een literair, en zelfs een vrij goed 

literair tijdschrift… en op de cover stond een hele slechte reproductie van één 

van de ‘Zonnebloemen’. Het tijdschrift dateerde uit de vroege jaren ’80 en 

jarenlang was het een van de weinige reproducties van West-Europese kunst 

die ik kende. Wij hadden bij ons thuis geen echte kunstboeken, ik keek altijd 

naar dit plaatje, vanaf dat ik heel klein was, ik vond de kleuren altijd al heel 

mooi. Dus toen ik later meer over Van Gogh te weten kwam, was het alsof 

ik hem al m’n hele leven kende. Toen ging ik in ’99 naar Parijs en ik herinner 

me dat wanneer ik zijn zelfportret zag, het de enige keer in mijn leven was 

dat ik me fysiek ziek voelde. Inmiddels heb ik het weer gezien en nu ben ik 

wat meer immuun maar het roept nog steeds sterke gevoelens op. Zijn blik 

heeft die unieke luciditeit. Hij kijkt echt naar zichzelf, niet naar ons… op een 

ochtend kijk je in de spiegel en je ziet niet jezelf, je ziet iets dat je wil zien, je 

projecteert echt een beeld van jezelf. Slechts heel zelden kijk je in de spiegel 

met deze totale luciditeit, die maar een paar seconden duurt en dan is het 

bijna of je jezelf voor het eerst ziet…, toen ik de reeks van Francis Bacon 

zag over Van Gogh, kreeg ik het gevoel dat Bacon met diezelfde soort van 

luciditeit naar zijn werken keek en via die reeks schilderijen onthulde wat ik de 

ware ‘temperatuur’ van het geval Van Gogh noem. Het was bijna alsof hij het 

fleurige oppervlak van de schilderijen van Van Gogh pelde en dat daaronder 

de gruwel van zijn bestaan zat.

Vincent Van Gogh

Self-portrait with grey felt hat, 1887-09 Paris

44.5 x 37.2 cm - oil on cotton 

Courtesy Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent Van Gogh Foundation)



TVL: Ja, Bacons schilderijenreeks naar Van Goghs ‘Zelfportret op 

de weg naar Tarascon’

AG: Het is echt bruut en dit is Van Gogh, de onversneden  

Van Gogh. Dus wilde ik het gewoon heel nauwkeurig doen.  

Net zoals wanneer je chemie studeert op school en ze je leren 

dat ieder metaal een specifieke temperatuur heeft, het is bijna 

wiskunde. Een stuk steen is kouder dan een stuk hout, onge-

acht de toestand waarin het zich bevindt. In iedere film van Wes 

Anderson, Hitchcock of Kubrick zie je alle elementen die erin  

zitten, de kleuren van de decors, de kapsels, alles zorgt voor een 

soort van temperatuur, een sfeer. Dat is wat je herkent als je naar 

de bioscoop gaat, zelfs als je het begin van de film mist, herken 

je Kubricks temperatuur. Zelfs als je geen expert bent, kun je zeg-

gen ‘dit lijkt mij een Kubrick’. Zo heeft Wes Anderson bijvoorbeeld 

zijn rood, zijn kleuren.

TVL: Zijn oog voor detail in ieder kostuum, zijn manier van een 

verhaal vertellen, zijn Wes Anderson-universum.

AG: Al die kunstenaars hebben hun eigen temperatuur. En ik was dus geïn-

teresseerd in de temperatuur van het geval Van Gogh, het Van Gogh-verhaal. 

En dat is wat ik probeer te creëren op basis van mijn eigen temperatuur, om-

dat ik als kunstenaar mijn eigen temperatuur heb. Dat is wat je herkent als je 

een verzamelaar bent, en je naar een beurs of een tentoonstelling gaat, zelfs 

als je mijn werken niet in detail kent. Ik had van in het begin een bepaalde 

temperatuur. Dat woord temperatuur is heel belangrijk en houdt verband met 

het woord textuur. En dus probeer ik een textuur uit te denken die ik passend 

vind, bijvoorbeeld voor de hele Oost-Europese temperatuur. Ik heb zo’n tex-

tuur van verrot hout of van modderige vachten gecreëerd, zo’n soort stank 

die je met oude dingen associeert. Alsof je een parfum maakt dat je met je 

hersens, niet met je neus moet opsnuiven.

TVL: In het begin riep je Oost-Europa op in je schilderijen met verrot karton, 

hout en donkere architecturale ruimten.

AG: Dat deed ik omdat het zo was. Ik wil geen foto’s van Stalin en Ceausescu 

maken en daar gewoon een beeld uit creëren. Ik wil dat er textuur in zit. Zodat 

je het voelt in plaats van het rechtstreeks te zien. Dat geldt ook voor Elvis, die 

heeft iets zweterigs.

Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel 

Courtesy Twentieth Century Fox Film Belge



TVL: Het pak, de atmosfeer die je creëerde. Nu maak je vaak gebruik van een 

nieuw soort van zwarte vlekken.

AG: Voor mij is de textuur van Van Gogh geen fleurige, zonnige, Zuid-Franse 

textuur. Hij was religieus, hij wilde priester worden, dus wilde ik een soort van 

mystieke toets in het schilderij, die zie je in ‘Burning Bush’.

TVL: Dat is iets wat jullie gemeen hebben, jij wilde priester worden toen je 

jong was.

AG: Ja en ‘Burning Bush’ is een directe link naar het Oude Testament. Het 

Oude Testament heeft iets psychologisch storends en fascinerends. Het heeft 

een ander concept van tijd, wat moeilijk te plaatsen is in een chronologische 

volgorde. Het is primordiaal en heeft te maken met het idee van de oorsprong. 

De perceptie van tijd is meer een mystieke ervaring in het Oude Testament 

vergeleken met het Nieuwe Testament dat preciezer is qua tijd… 2.000 jaar 

geleden… en dat dichter staat bij ons begrip van tijd dat iets chronologisch 

en meetbaars is (dat is een heel verhaal en ik ben op dit vlak slechts een 

speculant). Ik ben er zeker van dat het voor Van Gogh ergens een religieuze 

ervaring was, het contact met het landschap, de kleuren. Daarom was hij 

waarschijnlijk zo productief, omdat hij bijna in trance was. Ik ben er zeker van 

dat ze allemaal iets religieus hebben, maar niet in de formele zin.

TVL: Vandaag hadden we het ook over de ‘Dulle Griet’ van Pieter Bruegel  

de Oude. We vroegen ons af of hij LSD had genomen.

AG: Het is net als met Rothko, Matisse. Vandaag de dag zijn we zo links, 

de kunstwereld van vandaag is zo links. Ze staan mijlenver af van wat voor 

religieuze verklaring dan ook, kijken naar Van Gogh en dwingen jou te denken 

dat religie of mystiek niet aanwezig zijn en verklaren alles zonder die twee. 

Rothko en Twombly zijn een heel mystieke ervaring.

TVL: Je zei ook dat het zwart dat Arshile Gorky in zijn schilderijen gebruikte 

heel belangrijk was voor jou in deze nieuwe reeks schilderijen.

AG: Dat niet alleen, maar zijn hele oeuvre, het fragmenteren van het beeld, de 

ronde vorm, bijna als kleine bultjes. Van daaruit ben ik gestart. Maar ik creëer 

mijn eigen patronen en pas ze rechtstreeks op het beeld toe, wat een riskant 

moment is, je weet nooit hoe het eruit zal zien. Het is als een stempel, dus ja, 

het is van binnen een beetje nacht, een link naar iets religieus, wat de echte 

Van Gogh volgens mij zeker had. En dan is er het verhaal van zijn dood dat in 

dit alles wordt afgebeeld. Hij werd wakker, liep de velden in en schoot zichzelf 



Pie Fight Interior 9, 2012

115 x 80 cm - oil on canvas



neer, maar hij ging niet dood, hij viel flauw in het gras en ontwaakte rond mid-

dernacht, omdat hij het koud had, en kroop terug naar het huis waar hij woon-

de. Hij ging naar bed en iemand, de meid of de dochter van de herbergier, 

kwam kijken wat er aan de hand was en riep een dokter, maar hij weigerde 

iedere behandeling. Hij stierf de volgende dag. Dat moment is voor mij heel 

interessant: Van Gogh die bijna dood is en ergens in het landschap ligt, maar 

toch nog leeft. Ook deze actie van hem was een mislukking, hij probeerde 

zelfmoord te plegen, maar het lukte niet. Hij moest terug naar huis kruipen.

TVL: Wat ik zo waardeer aan jouw aanpak, is dat je vaak aan de wereld-

geschiedenis, de kunstgeschiedenis refereert, maar je laat je ook inspireren 

door Tom en Jerry, de titel ‘The Lidless Eye’ komt van ‘The Lord of the Rings’ 

en je behandelt ze allemaal op hetzelfde niveau.

AG: Wat is de connectie tussen een ‘Pie Fight’ slapstickkomedie en de 

Holocaust? Ogenschijnlijk is er geen, maar er is een soort van actieve  

vernedering en als je ze probeert te mixen, dan versmelten ze. In de chemie 

heb je dat als een stof in een andere fase overgaat. Een vloeistof veran-

dert in gas en wordt een totaal ander materiaal, maar alleen op de juiste  

temperatuur. Dat is hetzelfde. Ik leg via m’n hoofd connecties tussen dit  

soort van temperaturen totdat ik een temperatuur vind waarop ze allemaal 

kunnen samensmelten en ik mijn ding maak. In principe is mijn hoofd een 

soort incubator die al deze temperaturen op een algemene temperatuur 

brengt en een nieuwe temperatuur creëert. Dat geldt voor de meeste kunste-

naars, ze creëren een wereld, geen onderwerp. Het is gebaseerd op beelden, 

maar het is onderbewust, subliminaal. Ik kan het niet uitleggen. Ik zou me van 

een psychologisch lexicon moeten bedienen, omdat het daarmee verband 

houdt. Als je die onderbewuste laag niet hebt, iets dat niet voor de hand  

liggend is, iets dat je niet kunt verklaren als je ernaar kijkt. Het zit niet in de 

titel, de geschiedenisboeken, het is als een golf.

TVL: Dat gaat ook op voor de vrouwen van De Kooning, de schilderijen van 

Philip Guston.

AG: Het is iets subliminaal, een heel specifieke temperatuur, die je niet ziet, 

maar die je voelt. Als je naar Gustons werk kijkt, dan zie je dat alles verkeerd 

is. Het maakt aanspraak op een ander niveau van je brein, je kijkt niet naar 

wat hij tekent, het is een code, iets dat de kunstenaar niet volledig begrijpt. 

Je weet dat je er iets in moet leggen.



TVL: Het zelfportret maakt deel uit van jouw werk, bijvoorbeeld je zelfportret-

ten als Darwin, Van Gogh, Elvis.

AG: Het is een manier om duidelijk te maken dat ik niet de reële situatie 

breng, ze zijn mijn tijdgenoten niet, het is de nagalm die ze hebben, de  

cultuurgeschiedenis, de politiek, de publieke figuur. Denk bijvoorbeeld aan 

Elvis, heb je hem ooit ontmoet? Nee! Als ik de naam ‘Elvis’ noem, roept dat 

bij jou meteen een reeks beelden op, fragmenten van een Elvis die zingt, of 

een foto van hem. Is dat dan Elvis, de echte Elvis? Nee. Daarom heb ik het 

niet over Van Gogh. Ik ken Van Gogh niet, niemand kent Van Gogh. Ik heb 

het over wat mij op een onderbewust niveau bereikt als cultuurconsument. 

Dingen die mijn brein bereiken als ik onder de indruk ben.

TVL: Zoals je me al meermaals hebt gezegd: ‘een goed schilderij zou enter-

taining moeten zijn’.

AG: Verleidelijk eigenlijk, alles dat je verleidt zal je ook entertainen. Hoe je 

verleidelijk kunt zijn, is een groot mysterie. Verleidelijk zijn, is niet per defini-

tie hetzelfde als charmant zijn. Ik ken enkele kunstenaars die eigenlijk saaie 

mensen zijn maar die verleidelijke werken maken. Dus dat is nog steeds een 

mysterie, maar je weet het pas als je het ziet. Daar bestaat geen recept voor. 

Als je dat niet hebt, dan is het eigenlijk tijdverlies.

TVL: Deze hele tentoonstelling vloeit voort uit het idee van 

twee collages.

AG: Ik wist hoe ik het landschap, de temperatuur van het 

landschap, wilde creëren. De collages had ik nodig voor de 

portretten, ik wilde beginnen met iets heel bekends. Ik hou 

van het werken met clichés. Van Gogh is deel van een cliché,  

dat al in het collectieve geheugen zit, de beelden zijn onmid-

dellijk herkenbaar. Ik pikte er een cliché uit en begon het te 

modelleren. Ik printte het beeld van het portret van Van Gogh 

en daarna voegde ik er allerlei texturen aan toe waarvan ik 

dacht dat ze op de een of andere manier geïnspireerd wer-

den door het verhaal. Zo wilde ik bijvoorbeeld iets bloederig 

voor dat gedeelte en ik vond piranhabeten, ik printte gewoon 

een paar piranhabeten die vreemd abstract, bloederig, niet 

zo heel duidelijk of verhalend leken, maar die iets leken te 

suggereren. Als je je oor afsnijdt, zou dat er heel eigenaardig 

uitzien.Study for Selfportrait as Vincent Van Gogh 2, 2014 

30 x 20 cm - collage, acrylic on paper



TVL: Je bent een meester van de suggestie!

AG: Het oor heeft een hele vreemde vorm en als je het afsnijdt, wordt het nog 

eigenaardiger. Dat is een piranhabeet. Niemand kent dat gevoel. Ik kijk naar 

Van Gogh en hij is een roodharige vent. Ik ging op zoek naar die kleur, details 

van het ros haar van katten, een Chihuahua met ros haar, maffe vachtdetails. 

Ik deed niet aan deconstrueren, ik stopte er mijn textuur in en uiteindelijk had 

ik hetzelfde oppervlak, dezelfde lijn, de haarsnit was hetzelfde, met nieuwe 

texturen. Toen ik aan het nadenken was over landschappen en op zoek was 

naar beelden uit het zuiden van Frankrijk, kocht ik een huis in Spanje en ik 

nam met mijn iPhone foto’s van landschappen in Spanje en gebruikte ze voor 

deze landschappen (‘27 July 1890 I’ en ‘27 July 1890 II’).

TVL: Bij jou is het altijd een melange. Je bent duidelijk supergetalenteerd, 

maar je blijft altijd risico’s nemen.

AG: 99% is ‘una cosa mentale’, een moment van irrationaliteit zonder veilig 

en saai te zijn. Het is de energie van het irrationele, een radicaal energetisch 

gebaar dat je niet kunt beheersen. Ik noem het graag ‘Een Russisch roulette-

moment’. Probeer je eens voor te stellen hoe je je zou voelen als je dat spelle-

tje speelt. In se weet je dat je kansen 50-50 zijn. Als je beslist om de revolver 

te pakken, tegen je hoofd te zetten en de trekker over te halen, ben je moedig 

genoeg om de dood in de ogen te kijken. Maar stel je eens voor dat, als je de 

moed zou hebben om dit spel te spelen, je leven compleet zou worden om-

gegooid. Hetzelfde geldt voor een schilderij, je werkt er dagen of weken aan 

en dan beslis je bijna om het te vernietigen, het is Russisch roulette. Je weet 

dat de kansen 50-50 zijn of dat het veel beter zal zijn, een irrationele laag, 

puur instinct, en dat is eigenlijk wat Francis Bacon deed. Hij draaide zich 

om, gooide met verf en het kwam ergens terecht, hij nam het risico. Zoals de 

Romeinen zeiden ‘het geluk is aan hen die durven’.

 

 

Gesprek op 26 maart 2014











Selfportrait as Vincent Van Gogh 4, 2014
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The Lidless Eye, 2014
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On the road to Tarascon 2, 2013

210 x 160 cm - oil on canvas











Selfportait as Vincent Van Gogh 3, 2014

50 x 40 cm - oil on canvas



Burning Bush, 2014
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Vincent Van Gogh as an old man, 2014

50 x 40 cm - oil on canvas





27 July 1890 II, 2014
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Selfportait as Vincent Van Gogh 2, 2014
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27 July 1890 I, 2014
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Adrian Ghenie in conversation with Tim Van Laere 
 

 

TVL: You have never really painted directly from photographs, but recent-

ly you have been moving away from it completely. You don’t use it at all  

anymore. When you first came from Romania, your subject matter mainly 

revolved around Nazism and communism, but you have been talking about 

how you have moved away from this as well.

 

AG: My subject matter was actually never Nazism and communism, that 

was just the pretext. Let me give you another logic; Van Gogh, Elvis, Darwin, 

Hitler, Stalin, Lenin, whatever… What do they have in common? If you think 

about it they are all figures that changed the contemporary paradigms of their 

times. The world of entertainment can be viewed as ‘before and after Elvis’, 

with history it’s ‘before and after Hitler’ and the art world is ‘before and after  

Van Gogh.’ The subject of this show is Van Gogh, but I’m not interested in the 

real Van Gogh. It’s more the perception of Van Gogh as a cultural icon that 

interests me. Therefore it belongs to me as a Romanian, in the same way it 

belongs to a Brazilian or…

 

TVL: It’s universal.

 

AG: Yes, so this kind of cliché of Van Gogh... it’s almost similar to what  

I said in that interview with Navid Nuur. That the art world today is almost  

unconsciously designed to avoid repeating the Van Gogh case. Such a  

genius was completely ignored to a certain extent, because people had no 

eye for it. So today we’re almost at the other extreme. We have an eye for any 

rubbish, just to make sure we won’t miss a Van Gogh again.

 

TVL: That’s a very interesting point of view.

 

AG: So that’s my perspective and that’s why my subjects are completely 

anonymous or they will be people who have had to play a certain role in 

the history of politics, war, art and entertainment. The world is before or  

after them. Mengele, for example, is an extreme archetype of human de-

cay, probably the most disgusting kind of human condition in history, ever. 

It has something extreme about it and this is the part about them that fasci-

nates me. They’re not ‘mediocre’ at all. I don’t have a personal relation with 

them, but more of a ‘cultural’ link. It’s like a book you read as a teenager, an  

image you saw on the cover of a magazine, a film, which creates an impres-

sion on you as a kid or whatever. Based on that I create my paintings. So 

in the Van Gogh case, there are two moments for me. When I was a kid in  



Vincent Van Gogh 

Self-portrait, 1887-03 Paris

19.1 x 14.1 cm - oil on carton

Courtesy Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent Van Gogh Foundation)

Baia Mare, we had a magazine, I don’t know where it came from because 

my parents didn’t subscribe to that magazine - it was a literary magazine, 

quite a good one - and on the cover there was this really bad reproduction 

of one of the ‘Sunflowers’. The magazine was from the early 80’s and that 

was for many years one of the few reproductions of Western European art  

I knew. We had no real books about art in our house. There were books about 

medicine and history and all that, so this image was always in the house 

for me to look at. Since I was very little, I just liked the colours and all that.  

So later when I knew more about Van Gogh, I felt like I already had a relation-

ship with this guy for a long time. I remember in ‘99 I went to Paris and I saw 

his self-portrait it was the only time in my life I was truly physically sick. Now 

I’ve seen it again and I’m more immune, but it still imbues strong feelings to 

me. There is a unique lucidity in his gaze. He is really looking to himself not 

at us ...It makes me think of the way one looks in the mirror in the morning 

and they don’t see themselves, they see something they want to see, just a 

projection of an image of themselves. Only rarely do you look in the mirror, 

with total lucidity, it will only last for few seconds and it feels like you saw 

yourself for the first time. When I saw the Francis Bacon series on Van Gogh  

I had this feeling that Bacon looked at his works with the same kind of lucidity 

and reveiled through that series of paintings what I call the true ‘temperature’ 

of the Van Gogh case. It is almost as if he peeled the bright surface of the  

Van Gogh paintings away and underneath was the horror of his existence.

 

TVL: Yes, Bacon’s series of paintings after Van Gogh’s ‘Self-

Portrait on the road to Tarascon’.

 

AG: It’s really brutal and this is Van Gogh, the real thing. So  

I just wanted to articulate it very precisely. Like when you study 

chemistry in school they teach you that every metal has a  

specific temperature. It’s almost like mathematics. A piece of  

rock is colder than a piece of wood regardless of which condition 

it is in. In each of the films by Hitchcock, Kubrick or Wes Anderson 

you see all the elements inside, the colour of the settings, the hair-

cuts. Everything creates a sort of temperature. The atmosphere. 

This is what you recognize when you go to the cinema, even if 

you miss the start, you still recognize the temperature of Kubrick. 

Even if you’re not an expert, you can say ‘this looks like Kubrick’. 

Wes Anderson for example has his red. He has his colours.



TVL: His eye for detail in every suit, his way of storytelling, his 

Wes Anderson universe.

 

AG: Each of these artists has his own temperature. So I was  

interested in what is the temperature of the Van Gogh case, the 

Van Gogh story. This is what I’m trying to create based on my 

temperature, because I have my own temperature as an artist. 

This is what you recognize if you’re a collector, and you’re going 

to a fair or a show, even if you don’t know my works in detail.  

I had it from the very beginning, a certain temperature. This 

word temperature is very important and is directly related to the 

word texture. So I’m trying to invent a texture which I think will 

fit the Eastern European temperature as a whole. I created these  

textures of rotten wood, or muddy furs, a kind of stink of old  

decay. It’s like making a perfume that has to be sniffed by your 

brain not by your nose.

 

TVL: In your early work you suggested Eastern Europe in your 

paintings through rotten cardboard, wood and dark architectural 

spaces.

 

AG: That’s because it was like that. I don’t want to take pictures of Stalin and 

Ceausescu and just make an image out of that. I have to put a texture inside. 

So you will feel it, rather than see it directly. Also with Elvis there is something 

sweaty about him.

 

TVL: The suit, the atmosphere you created. Now you often use a new kind of 

black spots.

 

AG: For me the texture of Van Gogh is not a bright and sunny one from the 

South of France. He was religious. He wanted to be a priest, so I wanted a 

soft mystical touch inside the painting, you can see it in ‘Burning Bush’.

 

TVL: Something you had in common, you wanted to be a priest when you 

were young.

 

AG: Yes and ‘Burning Bush’ is a direct link to the Old Testament. There is 

something physiologically disturbing and fascinating about the Old Testament. 

It’s concept of time is hard to place into a chronological order. This concept 

is primordial and is directly linked to the idea of origins and the perception of 

time. When comparing the New and Old Testament there is a more a mysti-

cal experience in the Old compared to New where time is more precise …  

Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel 

Courtesy Twentieth Century Fox Film Belge



‘2000 years ago’... and closer to our understanding of time which is something 

chronologic and measurable (it is a long talk here and i’m just a speculator 

in this field). I’m sure for Van Gogh the contact with landscapes and colours 

was somehow a religious experience and probably that’s why he produced 

so much work. Maybe working was like a trance for him. I’m sure there was 

something religious in all of it, just not in the formal sense.

 

TVL: Today we are also talking about the ‘Dulle Griet’ by Pieter Bruegel the 

Elder. We both are wondering if he was on LSD.

 

AG: It’s like with Rothko or Matisse. Nowadays we are so leftish, the art world 

is so leftish. They are completely removed from any kind of religious explana-

tion, look at Van Gogh, they force you to believe that religion or mysticism are 

not present and they explain everything without this. Rothko and Twombly, on 

the other hand, are a very mystical experience.

 

TVL: You also said that the black Arshile Gorky used in his paintings was very 

important for you in this new series of paintings.

 

AG: Not only that, but his whole body of work. The fragmenting of the  

images, the round shapes, almost like little bumps. I took it from there. But  

I create my own patterns and apply them directly to the image, which  

creates a risky moment; you will never know how this will look. It’s like a stamp,  

so yeah it’s a bit of night inside, a link to something religious, which I’m 

sure the real Van Gogh had. And then there is the story of his death, this is  

depicted in all of this. He woke up, walked into the fields and shot himself, 

but he didn’t die, he fainted in the grass and he woke up around midnight, 

because he was cold and he crawled back to the house where he was living. 

He went to his bed and somebody, the maid or the daughter of the inn-

keeper, went to see what was going on and asked for a doctor, but he refused 

every treatment. He died the next day. This moment is very interesting to me:  

Van Gogh almost dead, lying somewhere in the landscape but still alive.  

He also failed in this operation, he tried to commit suicide, but it didn’t work. 

He had to crawl back home.

 

TVL: What I also value in your approach is that you often refer to world  

history and art history, but you are also inspired by Tom and Jerry, the title of  

‘The Lidless Eye’ comes from ‘The Lord of the Rings’ and you treat them all 

on the same level.

 

AG: What is the connection between a ‘pie fight’ slapstick comedy and the 

Holocaust? Nothing, apparently, but there is a sort of active humiliation and 
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if you try to mix them, they will fit together. In chemistry this is when matter 

moves into another form. A liquid turns into a gas and becomes a completely 

different material but only at the right temperature. It’s the same thing that  

I am doing. I connect these temperatures in my head, untill I find a tempera-

ture, with which, they can all melt together and create my thing. Basically 

my head is a sort of incubator, raising all these temperatures to a general 

temperature and creating a new thing. Most artists have a similar ‘thing’. 

They create a world, not a subject. It’s based on images, but many things are 

subconscious or subliminal. I don’t know how to explain this. I should use a 

psychological vocabulary, because the topics are related. If you don’t have 

this subliminal layer, something that is not obvious, something you cannot 

explain if you look at it, then something is missing. It’s not in the title or the 

history books, it’s like a wave.

 

TVL: It’s the same with the women of De Kooning, with Philip Guston’s 

paintings.

 

AG: It’s something subliminal, a very specific temperature, you don’t see it, 

but instead, you feel it. When you look at Guston’s work everything is wrong 

there. It acts on another level within your brain, you don’t look at the thing he 

draws, it’s a code, and something the artist does not completely understand. 

You know you have to put something inside.

 

TVL: The self-portrait is part of your work, for example self-portraits as 

Darwin, as Van Gogh, as Elvis.

 

AG: It’s a way of saying that I don’t treat the real case, they’re not my  

contemporaries, it’s the echo they have, the history of culture, politics, the 

public figure. For example if you think of Elvis, did you ever meet him? No!  

If I say ‘Elvis’, you instantly have a set of images, fragments of Elvis sing-

ing, or a picture in your head. So is this Elvis, the real Elvis? No. This is why 

I’m not talking about Van Gogh. I don’t know Van Gogh, nobody knows Van 

Gogh. It’s about what reaches me on a subliminal level as a consumer of 

culture, things that reach my brain when I’m impressed.

 

TVL: As you told me on several occasions: ‘a good painting should be 

entertaining’.

 

AG: Seductive actually, everything that seduces you will entertain you as well. 

It’s a big mystery, how to be seductive. Being seductive is not necessarily the 

same as being charming. I know some artists who are really boring people 

but who make seductive works. So that’s still a mystery, you just know it 



when you see it. There is no recipe for that. If you don’t have this, it’s pretty 

much a waste of time.

 

TVL: This whole exhibition comes out of the idea of two collages.

 

AG: I knew how I wanted to create the landscape, the temperature of the 

landscape. The collages I needed for the head, I wanted to start with some-

thing very well known. I like to work with cliché’s. Van Gogh is part of a cliché 

because he is already in the collective memory. The images are immediately 

recognizable. I took a cliché and I started to mould it. I printed the image of 

the portrait of Van Gogh, then I added all kinds of textures on it that I thought 

were somehow inspired by the story. For example, I wanted something bloody 

for that part and I found piranha bites, just printed some images of piranha 

bites that looked weirdly abstract, bloody, not very clear, not very narrative, 

but suggesting something. If you cut your ear, it would look very weird.

 

TVL: You are a master of suggestion!

 

AG: The ear has a very weird shape and if you cut it, it’s even weirder. That’s 

a piranha bite. Nobody knows this feeling, now I look at Van Gogh, he’s a 

ginger guy. I went looking for that color, details of the hair of 

ginger cats, a Chihuahua with ginger hair, weird fur details. 

I didn’t deconstruct, I put my texture in and finally I had the 

same surface, the same line, the haircut was the same, with 

new textures. When I was thinking about landscapes and  

searching for images of the South of France, I bought this 

house in Spain and took iPhone pictures of landscapes in 

Spain and used them for these landscapes (‘27 July 1890 I’ 

and ‘27 July 1890 II’).

 

TVL: It’s always a mixture with you. Obviously you are super-

talented, but you always keep taking risks.

 

AG: 99% is ‘una cosa mentale’, a moment of irrationality 

without being safe and boring. It’s the energy of the irrational,  

a radical energetic gesture you can’t control. ‘A Russian roulette  

moment’, I like to call it. Try to imagine how you would feel if you 

play that game. Basically you know that your chances are 50-50. 

If you decide to take the gun, put it to your head and pull the trig-

ger, you are courageous enough to look at your own death. But 

imagine if you had the courage to play this game, your life would 

be completely changed. It’s the same thing with a painting, you 
Study for Selfportrait as Vincent Van Gogh 3, 2014 
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work at it for days or weeks and then you decide almost to destroy it, it’s Russian  

roulette. You know the chances are 50-50 or it will be much better, an  

irrational layer, pure instinct, basically what Francis Bacon used to do.  

He turned his back, threw the paint and it would fall somewhere, he was  

taking the risk. It’s like how the Romans used to say ‘the luck is with the  

brave ones.’
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