
Verf moet vloeien, vindt René Korten. Als in een 
chemisch proces van actie en reactie groeien zijn 
‘installaties op het platte vlak’. De confrontatie tussen 
cultuur en natuur, verstand en intuïtie zit vol raadsels 
en geheimen. ‘Ik probeer en observeer.’ 
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ming. Het waren jaren waarin hij kennis-
maakte met de visie dat een schilderij alleen 
naar zichzelf verwijst, niet naar de wereld 
daarbuiten. Korten: ‘Reductie, reductie,  
reductie: daar heb ik wel iets van meege- 
kregen, ja.’ Toen hij klaar was met zijn oplei-
ding kon hij in figuratieve kunst zijn draai 
niet meer vinden. ‘Ik merkte dat ik alle  
invloeden moest vergeten en vanuit een nul-
punt aan mijn eigen ontdekkingstocht moest 
beginnen. Ik herinner me dat er een leeg vel 
papier voor mijn neus lag. Met houtskool 
zette ik er een streep op. Heel basaal. Dat 
was stap één. Elke volgende stap voelde als 
een uitdaging.’ Om die stappen opnieuw  
uit te vinden heeft Korten de tijd genomen. 
Maar of het nu om het vroege oeuvre of zijn 
meest recente werk gaat: telkens valt de  
confrontatie van tegengestelde elementen in 
het oog. Rechte en gebogen lijnen, organi-
sche en grafische vormen, cultuur en natuur,  
chaos en structuur, hard en zacht, spontaan 
en bedacht, intuïtie en ratio gecombineerd 
in een optische vermenging van lagen. Zelf 
typeert de kunstenaar ze als ‘installaties op 
het platte vlak.’ Het resultaat zijn werken » 

Vuurstenen noemt hij ze. Beeld-
onderdelen zijn vuurstenen die 
hij laat ketsen. ‘Het beeld ont-
staat als een vonk. Als een plotse-
linge chemische reactie tussen 

de onderdelen.’ Wie lagen verf in woorden 
probeert te vangen, realiseert zich de be-
perkte reikwijdte van taal. Je zegt al gauw  
te veel. Of te weinig. Toch laat René Korten 
(1957, Horn) zich in de notities en invallen 
uit zijn aantekenboekjes kennen als een 
scherp observator van zijn eigen werk.  
Nadenken en doen trekken gelijk op, maar 
ze moeten niet te veel worden vermengd. 
‘Het gedane moet in verband staan met de 
gedachte, maar geen bedenksel zijn. Lang 
nadenken en snel handelen.’

De solotentoonstelling die museum  
De Pont in Tilburg vorig jaar aan het recente 
werk wijdde, liet zien hoe zijn schilderijen 
juist gedijen door die wrijving tussen daad-
kracht en aarzeling. 

Tegenstellingen 
Tijdens de academietijd werd Korten gepokt 
en gemazeld in het werken naar waarne-
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‘ Er is geen 
vooropgezet plan, 
maar er is wel een 
bedoeling’
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met een raadselachtige meerduidigheid. 
Korten: ‘Misschien is dát wel cruciaal in  
ons bestaan. Dat je alles wat er is, kunt  
vatten in de context van zijn tegendeel.  
Het leven is er bij gratie van de dood: daar 
begint het mee.’

De platen mdf en de acrylverf die hij 
doorgaans gebruikt, worden ‘een container 
voor het onzichtbare.’ Korten: ‘Want daar 
draait het in kunst uiteindelijk om. Je creëert 
iets wat er eerst niet was, met de middelen 
die je inzet: vormen, kleuren, verfdikte,  
materialen. Als je op linnen werkt, blijft het 
doek deinen en de structuur van het linnen 
zichtbaar. Op mdf zijn venijnig scherpe 
scheidingen mogelijk. Ik gebruik mijn verf 
nogal nat. Met acryl kan ik heel dun en  
gelaagd werken. De ondergrond blijft  

meedoen, je kunt het proces reconstrueren:  
eerst was er dit, toen kwam dat.’ 

‘Verf moet vloeien,’ vindt Korten. In een 
van de aantekeningen preciseert hij hoe 
vloeistof beeld wordt. ‘Zoals cellen zich  
delen, zo vormen de vlekken zich. Ik probeer 
en observeer. Er is geen vooropgezet plan, 
maar er is wel een bedoeling.’ En vroeg of 
laat ontstaat dan een vruchtbare combinatie 
van elementen. ‘Darwinisme in verf,’  
noemt Korten het. ‘Het verstand is er om  
het gevoel te begrijpen. Ze hebben elkaar 
nodig, je kunt ze niet uitzetten.’ 

Zo’n twintig jaar geleden was Kortens 
methode strenger en werkte hij veel met  
rasters. ‘Ik ben dat gaan doen omdat ik  
daarvóór verdronk in het schilderen, het 
schoot alle kanten op. Om meer greep te 

krijgen ben ik gaan tekenen, bande de kleur 
uit. Van een kleurrijke, organische vormen-
taal belandde ik in een strakkere, grafische 
wereld. Een belangrijke fase, maar op den 
duur ervoer ik het als onpersoonlijk. Het  
bleven te veel maaksels, werd het te weinig 
beeld. Later heb ik de vrijheid hervonden me 
niet dogmatisch op één aanpak te focussen.’ 
Misschien probeert Korten zo de kunstma-
tige scheiding tussen abstract en figuratief 
op te lossen. ‘Als je begint, heb je het idee dat 
je een compleet nieuw universum schept dat 
niets van de wereld wil weten, zich er zelfs 
van afkeert. Op den duur merk je dat dat  
onmogelijk is. Zo is een abstracte, amoebe-
achtige vorm in een van mijn werken geba-
seerd op een kunststof vijvertje uit een 
tuincentrum. Natuur en cultuur zijn soms » 
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Het Roze scHildeRiJ 
links aan de wand is 
dub 2, cellaR dooR, 2011, 
154 x 120 cm. RecHts 
HanGt undeRtow 2, 2011, 
90 x 60 cm, acRyl op mdF. 

‘Ik moest alle invloeden 
vergeten en vanuit een  

nulpunt aan mijn eigen 
ontdekkingstocht beginnen’
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niet van elkaar te onderscheiden. Wat alleen 
maar vorm lijkt, blijkt ineens een ding en 
andersom. Iemand die op atelierbezoek was, 
duidde mijn werk eens onder verwijzing 
naar wat je ziet als je hier uit het raam kijkt. 
Aan de ene kant strenge architectonische  
lijnen, aan de andere kant bomen en organi-
sche vormen. Tussen die twee polen beweeg 
ik mij kennelijk. De gedachte iets te maken 
wat losstaat van de werkelijkheid is moeilijk 
vol te houden. Je reageert altijd op je omge-
ving. Maar: ik wil geen illustratie maken van 
de wereld, ik wil er iets aan toevoegen.’ 

Blijven dubben 
‘Diver’s Eye’ heette de tentoonstelling vorig 
jaar in museum De Pont. De titel ‘Het Oog 
van de Duiker’ hangt samen met Kortens 
fascinatie voor de zee. Die onmetelijke vloei-
bare vlakte vol onbekend leven: wat weten 

we er eigenlijk van? ‘De zee is exotisch mooi, 
maar ook geheimzinnig en dreigend. Er 
staat dan ook niet ‘Diver’s View’ – wat zien 
we in die onderwaterwereld? – maar ‘Eye’.  
Ik verwijs naar het instrument dat je  
gebruikt om te kijken. Het oog is de sluis  
met de buitenwereld die ervoor zorgt dat  
het uitwendige verinnerlijkt wordt. Welke 
ervaring blijft achter?’ 

Taal is voor Korten geen middel om de  
interpretatie dwingend te sturen. ‘Woorden 
gebruik ik om associaties te versterken.’  
Een voorbeeld is de serie Zeeaas. De spiegel-
beeldige schoonheid van het woord vormde 
de aanleiding er iets mee te doen. De sym-
metrie, de klank, de geheimzinnige beteke-
nis van een woord dat hij ‘in het wild’ 
aantrof, resulteerden in zes werken. Telkens 
is een van de letters uit het woord Zeeaas 
leesbaar. Korten: ‘Ik beschouw het als een 

diVeR’s eye, 2011, 120 x 90 cm, acRyl op mdF. rechterPagina FRaGment Van Het scHildeRiJ zeeaas, 2009, 120 x 97,5 cm, acRyl op mdF. 

Exposities 
Korten werkt samen met Luycks 
Gallery Tilburg, Galerie Lutz Delft, 
E.M. Galerie Drachten. Het boek 
Diver’s Eye, Werken 1997-2012 
verscheen bij Timmer Art Books,  
€ 30. Er is een speciale editie ver-
schenen (€ 295, excl. verzendkos-
ten), in combinatie met een 
origineel werk op papier (29 x 21 
cm),  www.timmerartbooks.nl. 
Exposities: Stilleven, 99 vazen van 
99 kunstenaars, Museum De Pont 
Tilburg, van 7 september t/m  
5 januari 2014 (groepsexpositie); 
Solo-expositie Galerie Lutz Delft, 
oktober-november 2013.  Meer  
informatie: www.renekorten.nl. 

extra laag wanneer zo’n woord zich verbindt 
met wat je ziet. Maar het is niet per se de 
sleutel tot het werk.’

Ook de titelkeuze voor de serie DUB is  
inhoudelijk bepaald. Korten: ‘In de muziek 
is dubben het fenomeen dat je over een  
bestaande laag een nieuwe laag legt. In een 
geslaagd liedje vallen de melodie en de beat 
perfect samen met de tekst. Zo’n opbouw 
streef ik met acrylverf na: laag voor laag.  
Uiteraard is er dan ook nog de woorden-
boekbetekenis van ‘lang nadenken, prakki-
seren’. Hoe lang blijf je dubben voor het 
weerbarstige materiaal zich gewonnen geeft 
en de belofte die je op de hielen zit zich ein-
delijk blootgeeft? Wanneer levert de wrij-
ving een beeld op dat standhoudt? Dat merk 
ik aan mijn adrenaline. Ineens is zo’n schil-
derij een eigenwijs ding geworden. Een ding 
dat mij niet meer nodig heeft.’ 
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