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‘Ik had beter niet “ja” gezegd
toen ik “nee” bedoelde’
Foto Johan Jacobs
Zaterdag 27 november 2021 om 3.25 uur

Wat is uw vroegste herinnering?
Ik zit aan het zwembad, het is een warme zomerdag. Ik draag een
blauw badpak met witte bloemetjes, dat roze kleurt als het nat wordt.
Met mijn zus deel ik een grote handdoek. We eten puntboterham-
men met kaas.

Welke levende persoon bewondert u het meest, en waarom?
Ik bewonder mensen die 100 procent hun dromen en ambities naja-
gen. Zo iemand is Sam Dillemans. Zijn scherpe blik op de kunstwe-
reld, zijn werkethiek en discipline en toewijding, zijn heldere inzicht
in op de kunstgeschiedenis zijn ongeëvenaard.

Wanneer was u het gelukkigst?
Toen ik door de gangen van het Prado in Madrid wandelde.

Wat is uw grootste angst?
Op de brandstapel terechtkomen of gekruisigd worden.

Wat is uw onhebbelijkste karaktertrek?
Als de zaken niet lopen zoals ik wil, raak ik snel geïrriteerd. Ook geef
ik te weinig toe dat het soms mijn fout is.

Wat is uw dierbaarste bezit?
Het genot dat ik ervaar bij het tekenen. Ik kan me urenlang verliezen
in mijn eigen wereld, die losstaat van tijd of ruimte en waar het ge-
voel van vrijheid en lichtheid overheerst.

Wat ziet u als u naar de toekomst kijkt?
Ik hoop dat ik mijn artistieke droom verder kan ontplooien. Dat ik
verwonderd mag blijven door de wereld en door de mensen rondom
mij.

Wat maakt u ongelukkig?
Opstaan en merken dat de koffie op is. Ik kan mijn dag niet begin-
nen zonder een kop koffie.

Als u iets dat uitgestorven is, zou kunnen terugbrengen, wat kiest u
dan?
De telefooncabine. Ik vond het zalig de hoorn van de haak te nemen,
een nummer op te zoeken in het telefoonboek en dat vervolgens te
draaien. Wij belden alleen als het echt nodig was, als je een belang-
rijke boodschap moest doorgeven. Nu krijg ik vaak onnodige sms-
berichtjes of mails: please, beperk je tot de essentie en het
hoogstnoodzakelijke.

Wie of wat is de liefde van uw leven?
Mijn Lief … en oliepastels van Sennelier: heerlijk vettig en intens
mooie kleuren.

Wat had u beter niet gezegd, en tegen wie?
Telkens als ik ‘ja’ zei terwijl ik eigenlijk ‘neen’ bedoelde.

Wat is uw foutste guilty pleasure?
Ik heb 20 jaar elke avond naar Thuis gekeken. Onder druk van mijn
omgeving heb ik het losgelaten; ondertussen ben ik al enkele maan-
den clean.

Wat bent u uw ouders verschuldigd?
Er was nauwelijks fancy speelgoed en we hadden een tv met enkel
Canvas en VRT 1. We werden gedwongen op onszelf bezig te zijn, te
tekenen, lezen, gezelschapsspelletjes te spelen. Ik ben mijn oma en
opa ook erg dankbaar voor de weidse velden waarin we mochten ra-
votten en voor de dieren zorgen.

Hebt u ooit ‘ik hou van u’ gezegd  zonder het te menen?
Neen, maar ik zou het tegen sommigen niet opnieuw zeggen.

Welke stopwoordjes en zinnetjes  gebruikt u te veel?
‘Vreselijk.’

Wat was uw grootste teleurstelling?
De huidige huizenprijzen.

Als u iets in uw eigen verleden zou kunnen veranderen, wat dan?
Ik had misschien geen beugel gedragen om van die spleet tussen
mijn voorste tanden af te raken. Geeft wel karakter aan je gezicht,
zo’n spleet.

Als u terug in de tijd kon reizen,  waarheen zou u gaan?
Naar La Colombe d’Or in de jaren 20-30, een hotel-restaurant waar
Picasso, Léger, Miró, Matisse, Braque … verbleven in ruil voor kunst.
Ik zou met hen aan tafel gaan, tussen hun kunst. Van Gogh moet ook
komen. En als er nog plaats is ook Woody Allen.

Noem één ding dat de kwaliteit van uw leven zou verbeteren?
Een klein, afgelegen huisje omgeven door weidse velden, in de verte
de zee of de bergen, geen internetverbinding.

Wat beschouwt u als uw grootste  prestatie?
Dat ik voor mijn droom ben gegaan en een artistieke richting heb
gekozen.

Wie moet u spelen in de film van uw  leven?
Dennis Tyfus.

Wat is uw favoriete geur?
Warme zon, zonnecrème en afgereden graanveld.

Als wie of wat zou u graag op een  verkleedfeestje opduiken?
Als Trinity uit The matrix. Die outfit! Ik zou mijn entree maken met
een radslag, gevolgd door een dubbele salto en een drievoudige
schroef. In slow motion.

Tegen wie zou u het liefst sorry zeggen en waarom?
Als kind heb ik mijn zus bevolen de ramen van de buren vol modder
te smeren. Sorry, buren.

De liefde, hoe voelt dat?
Als iemand die ’s avonds over mijn rug wrijft.

Hoe komt u tot rust?
Uren wandelen in de natuur, onderweg een eclair eten, ’s avonds uit-
geput thuiskomen en een Woody Allen-film kijken.

‘Ik doe bij elk gerecht mayonaise’

Van welke gewoonte zou u graag af willen?
Ik doe bij elk gerecht mayonaise.

Hoe vaak hebt u seks?
Curieuzeneuzemosterdpot!

Wat zou uw superkracht zijn als vleesgeworden stripheld?
Ik zou mensen kunnen neersabelen met mijn geïrriteerde blik.

Wat houdt u wakker ’s nachts?
Het gesnurk van mijn lief.

Welke song mogen ze spelen op uw begrafenis?
Ik heb zelf een cd gemaakt in elkaar gestoken met nogal een eclecti-
sche verzameling van aan nostalgische popsongs: ‘Life’s what you
make it’ van Talk Talk, ‘Elle et moi’ van Max Berlin, ‘L’amour et la vi-
olence’ van Sébastien Tellier, ‘Summertime’ van Big Brother and the
Holding Company, ‘Concerto in G minor, BWV 1058’ van Bach, ‘Wai-
ting for a train’ van Flash and the Pan, ‘Max’ van Paolo Conte … en
‘Warni Warni’ van Omar Souleyman, … Die volledige cd mogen zou-
den ze heel luid mogen afspelen.

Hoe wilt u herinnerd worden?
Als een gedreven kunstenaar die altijd trouw gebleven is aan zichzelf.
Het zou prettig zijn mochten mijn kunstwerken de tand des tijds
doorstaan. Er is nog werk aan de winkel, maar voor minder ga ik
niet.

Dinner is served, Schönfeld Gallery, Brussel, tot 19/12. www.elizapepermans.be of
www.schonfeldgallery.com

Verschenen op zaterdag 27 november 2021
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