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Mark van de Voort
Breda

Wat is de zin van het leven? Zo’n 
vraag waar geen zinnig antwoord 
op valt te bedenken. Vrijgevoch-
ten kunstenaars bieden soms een 
handreiking. Als je het werk van 
kunstenaar en professioneel le-
vensgenieter Dick Verdult over je 
heen laat komen, drijven er van-
zelf verschillende levensdoelen 
voorbij. Lol maken, nieuwsgierig 
blijven, oog hebben voor je me-
demens en het lef hebben je ei-
gen pad te kiezen, hoe afwijkend 
of absurd ook.

 Dick Verdult (68) uit Eindho-
ven is een ongrijpbaar buiten-
beentje in kunstenland. Modder-
vet kleurt hij buiten de kunst-
hokjes, waarbij dansmuziek, 
multimediaperformances, onge-
rijmde sculpturen, rauwe teke-
ningen en kolderieke films pret-
tig tegen elkaar aan schuren. Ver-
dult treft het magische midden 
tussen ernstige elitekunst en oer-
degelijk volksvermaak. 

Lachstuip
Verdults multimediawerk 
Praat-installatie: Het Wespennest is 
een formidabel visitekaartje. De 
kijker wordt van alle kanten be-
stookt met beelden, teksten, ge-
luiden en objecten. Verbouwe-
reerd dompel je je onder in dit 
maffe kunstpandemonium. 
Gloeilampen springen aan en uit. 
De ene keer blijft je blik haken bij 

een Elvis Presley-sculptuur, sa-
mengesteld uit een bankstel en 
een olievat. De andere keer schiet 
je in een lachstuip bij een fotose-
rie van een Guatemalteeks meisje 
dat telkens dezelfde glimlach pro-
duceert.

Serieuze onderwerpen snijdt 
Verdult ook aan, zoals schrij-
nende Google Maps-filmbeelden 
van het Oekraïense Boetsja. 
,,Deze stad is inmiddels platge-

bombardeerd. Maar op Google 
Maps zie je nog waanbeelden van 
een stad die niet meer bestaat”, 
vertelt Verdult.

Opvallende installatie-onder-
delen zijn enkele getatoeëerde ijs-
kasten. Verdult: ,,Ik ben opge-
groeid in Guatemala en Argenti-
nië. Tijdens de Argentijnse dicta-
tuur werden veel jongelui ont-
voerd door het regime. En passant 
namen de ontvoerders hun ijs-
kasten mee. Daar was een grote 
behoefte aan. Ongelofelijk heftig. 
In mijn werk hebben deze door-

leefde ijskasten duidelijk een tijd 
in de bajes doorgebracht.”

Snordragers
Zijn passie voor Zuid-Amerika 
zie je ook terug op de meer mu-
seale bovenetage. Op twee raad-
selachtige vaandels prijken de 
verbasterde namen van Simon & 
Garfunkel en hun hit El Condor 
Pasa. ,,Hun liedje verscheen in 
hetzelfde jaar als de aankondiging 
van Operatie Condor. In de jaren 
zeventig onderdrukte de VS veel 
linkse bewegingen in Zuid-Ame-
rika. Ik ga me al lang niet meer af-
vragen of dit toeval is.”

Verdults werk loopt over van 
dergelijke onstuimige associaties. 
In enkele van zijn hilarische 
sculpturen wordt het pioniers-
werk van voorgangers als Bran-
cusi en Duchamp over de kling 
gejaagd. Op zijn keramische va-
zen prijken de beeltenissen van 
snordragende figuren als Freddie 
Mercury en Adolf Hitler. Aan de 
andere kant zitten Verdults 
rauwe arceertekeningen de actua-
liteit op de hielen.

Het is uitzonderlijk knap hoe 
Verdult de luchtige alledaagsheid 
laat kettingbotsen op loodzware 
waarheden. Als kijker ga je er 
vanzelfsprekend in mee. Wie zich 
nog meer wil verdiepen in Ver-
dults universum kan uitkijken 
naar zijn eerste speelfilm Als Uw 
Gat Maar Lacht (première op In-
ternationaal Film Festival Rotter-
dam 2023) of zijn optredens als 
Colombiaans dansmuziekspecia-
list. Op zaterdag 3 december geeft 
Verdult onder zijn artiestennaam 
Dick El Demasiado een concert in 
Pier15 Breda (21.00 uur).

 a Dick Verdult, Club Solo, Breda, t/m 
22 december clubsolo.nl

Kunstpandemonium 
van Dick Verdult 

 e Praatinstallatie Het Wespennest is te zien in de expositie van Dick Verdult bij Club Solo in Breda. 
FOTO PETER COX

Tussen ernstige elitekunst en goedgeluimd 
volksvermaak. De Eindhovense 
levenskunstenaar Dick Verdult toont zijn 
ontregelende kunstvisioen in Club Solo Breda.

 cHet werk van Dick 
Verdult loopt over 
van onstuimige 
associaties. Op zijn 
keramische vazen 
prijken  beeltenissen 
van snordragende 
figuren

René van Peer
Eindhoven

‘E r is te weinig fantasie in 
theater voor volwasse-
nen”, zegt actrice Jip Smit 

na afloop van Motherland. In haar 
eentje heeft ze haar publiek meer 
dan een uur in de ban gehouden. 
Vanaf het eerste moment betrekt 
ze de bezoekers bij de voorstelling. 
Ze spreekt mensen direct aan alsof 
het dieren in een bos zijn, laat hen 
brieven voorlezen, danst met een 
van hen.

Als Katinka is ze gevlucht van de 
eilanden waar ze met de dood be-
dreigd wordt omdat ze afwijkt van 
de norm. Ze is de enige vrouw die 
langer leeft dan drie dagen en ver-
mijdt daarmee de betovering 
waardoor vrouwen zoveel korter 
leven dan mannen. In visioenen 
en terugblikken vertelt ze hoe ze 
in dit bos terechtgekomen is. Ze 

wil voorkomen dat de vloek zich 
over de rest van de wereld ver-
spreidt, maar twijfelt of ze dat in 
haar eentje voor elkaar kan krij-
gen. Smit neemt haar publiek 
moeiteloos op sleeptouw in dit 
verhaal. Je zou niet zeggen dat dit 
haar eerste solovoorstelling is. Ze 
schakelt in een ommezien heen en 
weer tussen de verheven en lyri-
sche taal van heldendichten en de 
grove taal van pubers, tussen grie-
zelen en humor.

„Ik vind het zelf fijn om mezelf 
in fantasie te verliezen”, zegt ze. 
„Ik kan alle vrijheid nemen die ik 
wil. Door afstand te nemen van de 
werkelijkheid kan ik veel vertellen 
over de wereld waarin we leven. 
Motherland is gebouwd op de for-
mule van verhalen als Lord of the 
Rings. Een persoon moet tegen 
zijn wil een opdracht vervullen, 
en verzamelt mensen om zich 
heen die hem daarbij helpen. 
Grote verschil is dat het hier om 
een vrouwelijke held gaat.”

Motherland verschilt ook van 
doorsnee verhalen doordat slechte 
personages diepte krijgen. „Ik ben 
een fan van J.K. Rowling. Interes-
sant aan de Harry Potter-serie is 
dat ze uitlegt waarom iemand 
slecht geworden is. Je krijgt een 
inkijkje in Voldemort. Er is geen 
zwart en wit. Prins Ypsilon wil de 
vloek ook in andere gebieden ver-
spreiden. Hij behandelt de vriend 
van Katinka als vuil in diens cel. 
Maar er zijn redenen waarom hij 
dit doet.”

Een belangrijk onderdeel van 
Motherland, dat net als veel hel-
denverhalen een drieluik moet 
worden, is de actieve rol van het 
publiek. „ Het gaat erom dat het 
publiek zelf ideeën krijgt, dat ze 
gezien worden. Het kan doodeng 
zijn, maar doordat ik het stuur is 
het redelijk veilig.”

‘Motherland’ (16+), do 24  
november, Natlab Eindhoven, 
20.30 uur.

Jip speelt 
heldin vol 
twijfels

 e Jip Smit in ‘Motherland’. FOTO CASPER KOSTER

Een groep eilanden 
waar mannen 80 jaar 
worden en vrouwen 
niet meer dan drie 
dagen leven. Dat is de 
werkelijkheid die Jip 
Smit haar publiek in 
Motherland voorhoudt 
als Katinka, de eerste 
vrouw die een normale 
levensduur heeft.

l 
Ik vind het fijn om 
mezelf te verliezen in 
fantasie
 – Jip Smit


