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Eliza Pepermans
bewijst het tegendeel
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‘Zonnebloemen
schilderen,
is dat niet voor
oude vrouwtjes?’
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‘We zijn alle
twee koppig’
‘Een deugd, toch?’

desalniettemin
Dominique Deckmyn

De Zweedse comeback
te veel

INTERVIEW VADER EN DOCHTER PEPERMANS, KUNSTENAARS

© rr

Een vol jaar kampeert Albert Pepermans in zijn
galerie, met elke vier weken een nieuwe greep uit zijn
werk. Zijn dochter Eliza valt op met frisse stillevens.
‘We delen het plezier in het schilderen.’

A

bba terug? Oké dan. Maar Crazy Frog, serieus?
Crazy Frog, beste jongelui, was al een meme toen
daar nog geen woord voor bestond. In 2004 kon
een jonge persoon zijn, haar of hun identiteit
nog niet digitaal bevestigen met, pakweg, een Fortniteemote of een Snapchatfilter. Maar gelukkig hadden we
ringtones! Jawel, er is een tijdperk geweest waarin mensen
goed geld betaalden voor een paar seconden muziek die je
alleen hoorde als iemand je opbelde. (In die jaren, moet u
weten, gebruikten we onze telefoon om mensen te bellen.)
Crazy Frog begon als een Zweedse student die het geluid
van een motorfiets nadoet. Een andere Zweed creëerde er
een blauwe kikker bij, met een helm, een stofbril en, oh ja,
een klein maar fier gedragen piemeltje. Een handelaar in
ringtones zag dollartekens en verwierf meteen de rechten.
En toen barstte de blauwe hel los. Om de verkoop van die
ringtone te promoten,
werd een ouwe electrohit, namelijk ‘Axel F’,
Vandaag is er
Ach, geremixt –
Tiktok, de perfecte geremixt.
de track werd versneld en
plek voor een
dat kikkergeluidje werd
onbeschaamde
erbovenop gekleefd. Het
werd een van de tophits
blauwe kikker
van 2005. Dus volgden
nog meer singles.
Crazy Frog was eventjes leuk, tot het niet meer leuk was.
Is het in 2021 weer leuk? Tja, ringtones zijn er intussen niet
meer (toch niet waar je voor betaalt). Maar er is wel Tiktok.
De perfecte plek voor een onbeschaamde blauwe kikker
met een heel herkenbaar (zeg maar: dodelijk irritant)
geluidje. Een aantal Crazy Frog-video’s doet het blijkbaar al
een tijdje goed op Tiktok en Youtube. Het Zweedse animatiebedrijf dat de rechten op het figuurtje bezit, Kaktus
Film, vindt de tijd aangebroken.
En dus komt er een comeback-single. Die zal uiteraard
helemaal op maat van Tiktok zijn geschreven. En, trouw
aan het succesconcept, zal er weinig of geen originele
muziek aan te pas komen. Zal de kikker-avatar virtuele concerten geven, zoals die andere overjaarse Zweden? Hopelijk
niet, maar de vrees bestaat dat u zelfs in de metaverse niet
helemaal veilig zult zijn.

Samen praten over kunst doen ze zelden.
Commentaar geven op elkaars werk al
zeker niet. ‘Ik zou niet durven’, zegt Albert.
‘En omgekeerd: zelf zou ik ook geen rekening houden met Eliza’s opmerkingen.’
‘Ik kan soms wel raden wat je ervan
denkt’, repliceert zij. ‘Jij vindt alles goed,
hé? Wel fijn hoe voorzichtig je hints geeft.
Door boeken te tonen, of beelden door te
sturen. Je wijst me op het ongepolijste in
de kunst. Het gevoelsmatige trekt je aan.’

Eliza schildert stillevens met zuiderse flair. © Eliza Pepermans

‘Thuis hing de geur van
olieverf altijd rond. Wij
vonden het heel normaal
dat vader ’s avonds naar
zijn atelier trok’
Eliza Pepermans

in rust en ordening, met drank en spijs en
met hier en daar een absurde toets. Tekenen en schilderen zijn voor haar een tijdreis, zegt ze, een manier om te ontsnappen. Met het banale en het doodgewone
als speelveld, om zelf in te vullen en bij te
dromen.
Was het een verrassing, Albert, dat uw
dochter ook de richting van de kunst
insloeg?

Albert: ‘Zeker. Ik zag haar vroeger nooit
tekenen. We trokken ook niet zo vaak naar
musea.’
Eliza: ‘Misschien was je zelf te druk
bezig? Bij mij moest het openbloeien. Ik
werkte voor grafische bureaus, maar dat
vond ik al snel te beperkend. Gaandeweg
ben ik vrijer beginnen te tekenen, aan de
keukentafel. Maar nu ik eraan denk: thuis
hing de geur van olieverf altijd rond en wij
vonden het heel normaal dat vader ’s
avonds naar zijn atelier trok.’
Albert: ‘Dat bevond zich in de kelder. Ik
kon er alleen aan de slag als de kinderen
sliepen. Schilderen was nachtwerk. Nu
werk ik overdag en sla ik zelden een dag
over.’
Is er zo’n moment waarop je beseft dat je
kunstenaar bent?

Albert: ‘Ik heb me al vroeg een beeldenmaker gevoeld en ik wou er ook mijn
beroep van maken. Ik werd illustrator bij
uitgeverij Dupuis, voor onder meer Humo
en Robbedoes, deed reclamewerk en had
ook opdrachtgevers als Kaaitheater, Mallemunt en Théâtre 140. Zo’n tien jaar heb ik
dat volgehouden. Dat ik daarna les kon
geven, gaf rechtlijnigheid aan mijn leven.’
De hang naar zelfstandigheid is iets wat jul
lie delen?

‘Ik denk dat iedereen mij beu
was. Ik was mezelf ook beu’
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Actrice Jennifer Lawrence
vertelt over hoe de kritiek op
haar jongste projecten haar
aanzette om na Dark Phoenix
(2019) een acteerpauze te
nemen (in Vanity Fair).

Albert en Eliza Pepermans zijn vader en
dochter. Zijn carrière overspant 45 jaar, zij
is sinds drie jaar in de ban van het ‘vrije
werk’, zoals ze het noemt. Albert Pepermans (1947) put al sinds de jaren 70 uit
popart, Cobra, de Neue Wilde en een eigen
variant van action painting. Hij leeft zich uit
in jamsessies met verf en kleur, vaak op
grote bladen papier. Zijn stijl is intuïtief,
zijn wereld die van strips, muziek en graffiti. Hij werkt in één geut, mixt figuratief en
abstract, oude en nieuwe motieven,
brutaal en teder, in grote en kleine series.
Een werk is af als hij het signeert met een
eigen stempel: klaar!
Eliza Pepermans (1988) maakt furore
met haar tweede galeriesolo. De titel
Dinner is served verwijst naar stillevens
met zuiderse flair, maar ook naar haar helden. Fernand Léger, Pablo Picasso en Philip Guston schuiven mee aan tafel. In warme tinten en evenwichtige composities
koestert ze het alledaagse. Plezier schept ze

Albert: ‘In opdracht werken zou mij niet
meer lukken. Ik wil mijn eigen baas zijn,
mijn eigen vrijheid vieren.’
Eliza: ‘Ik denk dat we alle twee te koppig
zijn, onze eigen zin willen doen.’
Albert: ‘Dat is een deugd, toch! Ik probeer vooral mezelf niets wijs te maken. Eerlijk zijn, je eigenheid opzoeken en die respecteren: het is voor een kunstenaar het
hoogste goed.’
Eliza: ‘Voor sommigen is het uitdragen
van een boodschap een missie. Terwijl ik
niet het gevoel heb dat ik iets wil bijbrengen met mijn werk. Het moet sterk genoeg
zijn om mensen aan te spreken. Een boodschap is niet mijn vertrekpunt.’
Albert: ‘Je merkt in de kunstwereld hoe
vaak er poses aangenomen worden. Dat
kunstenaars daarvoor kiezen, maakt dat
hun werk een commercieel product wordt
waaraan ze dienstbaar zijn. Voor mij hoeft
dat niet meer. Ieder zijn ding: een sociaal
of politiek engagement zit niet in mijn
werk. Het staat in dienst van het plezier in
het schilderen.’
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‘Ik zag Eliza vroeger nooit tekenen.’ ‘Misschien was je zelf te druk bezig?’ © Dieter Telemans

Er valt ook een karakterieel verschil op: het
impulsieve tegenover het bedachtzame.

Albert: ‘Eliza zit voor een schaakbord en
zet haar pionnen uit in een weldoordachte
structuur. Ik zit voor datzelfde schaakbord
en veeg alles weg.’
Eliza: ‘Gemeenschappelijk is het tekenplezier, dat is zeker onze grootste drijfveer
en motivatie. Vandaar vertrekt alles. Waarneming geeft mij houvast, daarna haal ik
het geobserveerde door een Pepermans-filter. Ik bestudeer beelden, ga op zoek naar
een kleurenpalet, bouw een compositie
uit ... Er gaat een hele voorbereiding aan
vooraf. Terwijl jij je atelier binnenstormt
en aan een werk begint.’
Albert: ‘Mijn enige voorbereiding is ...’
Eliza: ‘… Koffie drinken.’
Albert: ‘Ook. Maar vooral toch tien keer
hetzelfde formaat prepareren. En dan
beginnen. Dan zie ik wel waar ik uitkom.
Een schilderij is een gevecht. Soms verlies
je een veldslag, maar daarom nog niet de
oorlog. Ik verscheur dan wat mislukt, of zet
er een laag verf over. Maar opgeven: nooit.’
Eliza: ‘Voor mij geldt dat ook. Maar goed
voorbereid zijn, betekent nog niet dat je de
oorlog wint. Het kan ook eens tegenvallen.’

‘Eliza zit voor een
schaakbord en zet haar
pionnen uit in een weldoordachte structuur.
Ik zit voor datzelfde
schaakbord en veeg
alles weg’
Albert Peremans

Antwerpen. Ik hoef me niet bezig te houden met die organisatie. Ik werk vlug en
heb een grote productie. Het is een luxesituatie, die me vrijheid geeft en zin om
aan de slag te gaan.’
Kwantiteit is belangrijk, vind je?

Albert: ‘Een keer om de tien jaar een
prachtschilderij maken is mij te weinig. Ik
wil constant bezig zijn. Vandaar dat ik reeksen opzet en kies voor het repetitieve. Pop-

Het valt al een tijdje op: schilderen mag
weer volop.

Eliza: ‘Er is zeker meer aandacht voor schilderkunst. Er gebeuren frisse dingen, een
nieuwe generatie dient zich aan. Je vindt
ook meer vrouwelijke kunstenaars en
gekleurde mensen in de galerieshows. Het
grijze landschap krijgt een boost. Vroeger
was er schroom: een boeket zonnebloemen
schilderen, kan dat wel? Is dat niet voor
oude vrouwtjes, voor zondagsschilders? Ik
constateer dat het herkenbare aantrekt en
rust biedt, misschien omdat we in zo’n
drukke, chaotische tijd leven.’
Heb jij ooit stillevens geschilderd, Albert?

Albert: ‘In Sint-Lucas ooit eens een fruittafereeltje, denk ik. Ik ben een schilderende fotograaf: mijn stillevens zijn de beelden
die ik zie en die ik opsla. Al duikt steeds
vaker de abstractie op. Na de rock-’n-roll
ben ik precies bij de freejazz beland.’

Albert, tien jaar geleden schreef ik in deze
krant dat je de wilde jaren intussen achter
de rug had. Het tegendeel lijkt waar. Je
hebt een nieuwe drive en een tweede adem
gevonden.

Albert: ‘Dankzij Greet, mijn partner. Ze
neemt me veel uit handen: ik moet alleen
maar schilderen. Greet leidt ook een galerie, op twee locaties in Brussel en één in

art deed dat ook al. Terwijl jij maar één
werk om het jaar wil maken, niet, Eliza?’
Eliza: ‘Dat niet, maar ik probeer wel een
werkethiek aan de dag te leggen. Ik ben
ook veel selectiever, hou de beste werken
over. Jij kiest voor produceren en tonen, jij
bent daar een stuk zelfzekerder in.’

Geert Van der Speeten

‘AlbertPepermans, Moscow, 2019. © Albert Pepermans

Eliza Pepermans, Dinner is served.
Schönfeld Gallery, Brussel tot 19/12.
Albert Pepermans exposeert in Schönfeld C
in Brussel.

