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Veel schetsen en een gebrek eraan 

Robert Zandvliet (1970, Terband) staat bekend om zijn vlotte manier van schilderen. De Pont biedt 
met Stones and Sketches; Tekeningen en schilderijen een kijkje in het werkproces van deze 
kunstenaar. 

De schilderijen van Zandvliet lijken ontstaan door magie. Elke kwaststreek is nauwkeurig, maar ook 
snel aangebracht. Het is moeilijk voor te stellen dat de schilderijen echt zo snel gemaakt zijn. Er 
waren al filmopnames van Zandvliet in zijn atelier, maar daarin werkte hij al even nonchalant en 
mysterieus simplistisch. De schetsen die de Pont laat zien onthullen eindelijk hoe deze schilderijen 
zijn gemaakt. 

Een kijkje in de studio 

De meeste schetsen zijn gemaakt met grafiet of oliepastel. Met een paar snelle lijnen worden de 
juiste vormen gezocht. De meeste van die vormen zijn inmiddels bekend als schilderij. Zo zijn er de 
bioscoop (Zonder titel, 1997) en het atelier van Picasso (L’atelier de ‘La California’ à Cannes,  
2009) tussen te herkennen. De studio van Picasso is geschetst in kleur, contour en zoals het 
uiteindelijke werk, in donkere tinten. Elke schets onthult meer over de opbouw van dit werk, wat 
tevens ook in het groot te zien is op de tentoonstelling. 

Het echte werk 

De vergelijkingen met de originelen zijn prachtig, maar mist wel iets. Er zijn namelijk, met 
uitzondering van L’atelier de ‘La California’ à Cannes, geen originele werken aanwezig om mee te 
vergelijken.  Gelukkig heeft de Pont een oplossing bedacht voor hun afwezigheid: de serie Seven 
Stones (2013 – 2014).  

Dit is een zevental geschilderde stenen op ongeprepareerde doeken. Met grote schildersgebaren zijn 
er zwarte schaduwvlakken op aangebracht. Een beetje blauw, rood of geel is vervolgens genoeg om 
de gehele steen van kleur te voorzien. Tussen de zwarte schaduwen is het doek onaangetast. 
Hierdoor verliezen de stenen hun massieve karakter. De bruinige kleur van het rauwe linnen zorgt er 
voor dat ze niet lijken te zweven. De schilderijen lijken door hun lichte uitstraling nauwelijks 
gecompliceerde beelden te bevatten.  

Gebrek aan sketches 

De tentoonstelling wordt afgerond met een grote muurschildering, (One Hundred Views, 2014). Deze 
is op dezelfde soepele wijze opgezet als zijn andere schilderijen. Het werk toont een aantal 
landschappen die, naast elkaar en door elkaar geschilderd, een lange rij vormen. Het komt over als 
een machtsvertoon. Een video naast het werk bewijst hoe snel dit schilderij is geschilderd, en laat 
zien dat er vooraf geen schets was.  

In tegenstelling tot zijn werken op doek is dit schilderij onoverzichtelijk. De landschappen gaan 
moeilijk in elkaar over. Het lijkt haast alsof Zandvliet zijn eigen schetsen is vergeten. Het is een 
slordige afsluiting van een schitterende tentoonstelling. Een video naast het werk telt als bewijs hoe 
snel dit schilderij uit de losse hand is geschilderd.  

http://www.depont.nl/collectie/kunstenaars/kunstenaar/werk_id/1258/kunstenaar/zandvliet/


Stones and Sketches; Tekeningen en schilderijen is nog tot 4 januari 2015 te zien in museum De Pont, 
Tilburg 
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