"Fred van der Wal Intervjoe met Vice (deel 3)"
FRED VAN DER WAL: PENTEKENAAR, BLOGGER, VEELWIJVER (?), TRAVESTIET (DEEL 3)

Maar je bevestigt dat imago wel natuurlijk.
Ik speel er meer mee. Zo is ook mijn kunst.
Je zelfportret met vinger in je neus bijvoorbeeld?
Ja, laat ze maar lullen.
Leef je eigenlijk niet het imago dat voor je is neergezet?
Goede vraag. Ik denk het wel. Maar ik maak geen ruzie met iedereen. Dat zou te gek worden. Dan ben je de dorpsgek. Misschien is het ook
een parodie op het kunstenaarschap.
Schilder je niet uit eerzucht?
Het heeft te maken met jezelf te verwerkelijken. Om te proberen uitmuntende dingen te maken.
Dat is je doel?
Dat is het enige dat ik kan. In andere dingen ben ik middelmatig. Ik ben een middel matige gitaar- en pianospeler.
In de kunst vind je jezelf briljant.
Eh… eigenlijk wel goed ja.
Briljant.

(lacht) Dat zeg ik natuurlijk wel. Maar het zichzelf benoemen als genie is natuurlijk ook een pose. Jeugdgenie of wat dan ook, het is
zelfspot. Lastig hoor zo’n gesprek, je moet zo improviseren ook. Ik zit er nooit zo over na te denken. Ik ben niet zo introspectief. Het is
makkelijker om iets op te schrijven.
Je zei: ik schep een modern wereldbeeld. Hoe zie je die wereld dan?
De wereld is interessant, veelzijdig, raadselachtig, gestructureerd. Ik schilder geen jonkvrouwen en paladijnen. Het gaat over mezelf en
dingen die ik meemaak. De eerste vereiste is dat mensen het een beetje leuk met elkaar maken. Constructief met elkaar bezig zijn en
conserveren. Niet stuk maken, niet gaan schieten, niet gaan moorden.
En jouw bijdrage daarin is?
Dingetjes maken, niet alleen kunst. Ik heb veel huizen hersteld, timmerwerk gedaan, kabels aangelegd en verbeterd. Daar heb ik plezier in,
niet in afbreken.
Dus als lezers van Vice een kabeltje los hebben dan mogen ze jou bellen?
Zonder meer!

INTERVIEW: TIEME HERMANS
PORTRET FRED: MENNO KOK

OVERIGE BEELDEN: FRED VAN DER WAL

Tags: Blogger, Fred van der Wal, kunstenaar, pentekenaar, travestiet, veelwijver
februari 9th, 2011 @ 14:46
fredvanderwal, on 11/02/2011 wrote:
Volgens mij is die laatste anonymous die Fred van der Wal zelf

Anonymous, on 09/02/2011 wrote:
Het enige dat telt in het kuns sikrwie is BIG FUN en nou ga ik gauw me behahaha antrekken anders gaan de buren er over lullen en er wordt
al zo veel in de buurt geluld door die behahahaha
Anonymous, on 09/02/2011 wrote:
Haha, die tekeningen zijn best wel sick

Anonymous, on 09/02/2011 wrote:
Mooi werk!
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Fred van der Wal 13-02-2011 17:44
Happy Hepie that's me...: Kutje kleien voor beginners in kunstmaandverband.....
28 feb 2004 ... Tijdens de museumnacht in Rotterdam zal zij in het Natuurmuseum de cursus "Kom kutje kleien" geven. Yvonne Beelen,
beeldend kunstenaar ...
hepie.web-log.nl/hepie/2004/.../kutje_kleien.html - In cache - Vergelijkbaar
kutje kleien
www.komkutjekleien.nl/ - In cache - Vergelijkbaar
Groepsactiviteiten [Archief] - Scholieren.com forum
27 berichten - 24 auteurs - Laatste bericht: 14 april 2006
of cursus kutje kleien voor gevorderden, schijnt erg ontspannend te zijn. ik heb maar ff de site opgezocht :o. Cursus kutje kleien ...
forum.scholieren.com/archive/index.php/t-1393848.html - In cache
Fleur 13-02-2011 18:03
Zal ik nou eens integraal op je reageren?
Moet je even noteren,hoe kort jouw lontje is.
Wedden?
Uiteraard kan jij niet over paladijnen schrijven,iets wat niet in je aanwezig is,
valt slechts moeizaam te verwoorden,
is ut nie?
partout 13-02-2011 22:11

AB
Joostx 13-02-2011 22:12
Uitgeven die interviews Fred;
ik vind het kostelijk.
Prachtig geschilderd;
heerlijk concept.
Fred van der Wal 13-02-2011 22:14
Joost
met alle respect voor de interjoewer en voor jou
ik vind het intervjoetje van een lichtheid
om niets verder mee te doen
uitermate geschikt voor Viva of d ebuurtkrant en dat soort blaadjes
geeft nikss
alles is welkom
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