
Krokodil, 2013, marmer, 180 x 35 x 70 cm



GEBEITELDE 
VERBEELDING

B
eginnen deed het voor Kim De Ruysscher echter in Carrara, het 
marmercentrum van Italië in Ligurië. Kim De Ruysscher spe-
cialiseerde zich er tijdens zijn opleiding in het beeldhouwen 
met marmer aan de Accademia di Belle Arte en het Istituto 
Professionale Industria e Artigianato Tacca, beide in Carrara, 

Italië. En ook al beschouwden veel mensen marmer lange tijd als oubollig en 
kitscherig, vandaag kan je alleen maar vaststellen dat het materiaal terug op de 
waardering kan rekenen die het verdient. Niet alleen bij jonge ontwerpers, zoals 
de meest recente editie van het Salone del Mobile in Italië duidelijk aantoonde, 
maar ook bij de meer gevestigde kunstenaars als Kim De Ruysscher. “Door deel 
te nemen aan een internationale cursus beeldhouwkunst in Carrara besefte ik 
tijdens mijn studies aan de Gentse Hogeschool voor Wetenschap en Kunst al dat 
beeldhouwen meer was dan een beroep of een cultureel gegeven. Het staat in 
verbinding met het leven. De plaatselijke bergen, het klimaat, het eten en de vele 
andere emoties laten mij sindsdien niet meer los.”

De Belgische kunstenaar Kim De Ruysscher (°1973) maakte de voorbije  
zomer een definitieve keuze en vertrok met zijn gezin naar Varese in Italië.  
Een betoverende plek aan een meer en vlakbij de Lago Maggiore en de Lago  
di Lugano. Het zicht op de bergen, de nabije Campo di Fiori en de witte 
Alpentoppen wat verder, brengen de driedimensionale inspiratie tastbaar nabij. 
 
TEKST TOM BOTTE
FOTO’S KIM DE RUYSSCHER

K I M DE RU YSSCHER

NIETS IS WAT HET LIJKT
Kim De Ruysscher presenteert zowel vormelijk als materieel een realiteit die er 
geen is. Naar aanleiding van de Gentse kunstbeurs Art Gent 2012 toonde hij de 
installatie Make it yourself, die onder meer bestond uit tubes verf, schilder- en 
tekenaarsbenodigdheden, onbeschilderd schilderslinnen en een pak klei. 
Alle objecten leken echt, maar waren het niet. Alles wat je zag, was gebeiteld 
en gepolijst uit natuursteen … 

“Met dit fantastische materiaal verbeeldt Kim De Ruysscher alledaagse 
voorwerpen die zelf weer de basis vormen voor verder gebruik. Dat doet hij 
met humor door bijvoorbeeld op de verschillende kleuren stenen verftubes  
‘acrylic paint’ te schrijven met acrylverf. Of door van chique marmer juist 
simpele kartonnen doosjes te houwen”, noteerde de Nederlandse journaliste 
en schrijfster Adinda Akkermans naar aanleiding van de ‘Make it yourself’-
tentoonstelling in Amsterdam. Het werk is vooral gekenmerkt door een 
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geraffineerd vakmanschap. Een groot blok steen op een houten pallet die 
recht uit de groeve lijkt te komen, maar waar de beeldhouwer in werkelijkheid 
maanden aan werkte. De sculptuur is namelijk gemaakt uit één stuk steen, 
maar door er aan de onderkant een pallet uit te hakken en dat gedeelte anders 
te schuren dan de rest zijn het net in het wit geschilderde planken. “Ook als 
je weet dat alles op de expositie van steen is, willen je zintuigen het niet ge-
loven. Raak je de ‘houten balk’, inclusief nerven en jaarringen, zachtjes aan, 
dan gaat er een lichte siddering door je heen. Want in plaats van splinters 
hout voel je gladde kalksteen. De verbeelding gaat met de toeschouwer aan 
de haal, is sterker dan zijn ratio: niets is wat het lijkt, dus maak er dan zelf 
maar wat van.” 

VAKMANSCHAP
Kim De Ruysscher kent het marmeren gesteente intussen door en door. 
“Telkens ik een beeld maak, start mijn werk met een vooronderzoek dat 
gesteund is op filosofie, techniek, materiaal en haalbaarheid. Daarna ga ik 
per project op zoek naar materialen en in de meeste gevallen is dat in zijn 
oorspronkelijke vindplaats. Vandaar dat ik ook naar steengroeven trek en er 
het materiaal zelf uitzoek. Dit vraagt grote kennis en ervaring en is zeker niet 
eenvoudig. Door zelf meerdere jaren in zo’n marmergroeve in Italië te komen, 
heb ik het geluk gehad om deze vaardigheden te ontwikkelen.” 

Hoewel Kim De Ruysscher ook graag met andere materialen werkt, gaat het bij 
hem toch telkens om objecten die ‘echt’ lijken, maar vaak uitvergroot of in een 
verwarring scheppende context geplaatst worden. Zo exposeerde hij ooit een 
gigantische voetbal in een van de gangen van Fort 4 in Mortsel, de plek waar 
hij opgroeide, of stelde hij schattige objecten en ‘aaibare’ attributen tentoon, 
zoals een marmeren versie van Nijntje. Deze zomer keerde De Ruysscher voor 
even terug naar zo’n fort in het kader van de manifestatie Art-Fort / Fort-Art 
in de buurgemeente Edegem. Daar toonde hij het werk Verleden in wording: 
gigantische bouten en schroeven, bewerkt met een laag vermalen koffie, 
liggen door elkaar in een loods. Het lijkt of ze in de toekomst nog gebruikt 
kunnen worden om er ‘iets’ mee te maken. Tegelijk speelt het verleden mee: 
het fort, het mos in de loods, de schimmel van de koffie, de ‘zinloosheid’ van 
de objecten. Het levert een intrigerend contrast op tussen het materiaal, 
de tijdrovende uitvoering en de vergankelijkheid van het leven van alledag. 
En de kijker? Die maakt onwillekeurig associaties met zijn of haar leven. 
“Emoties uit mijn onmiddellijke omgeving inspireren me om bepaalde werken 
te creëren. Via mijn kunst voel ik de wil om deze te uiten en erover te com-
municeren. In mijn oeuvre kun je thema’s als verleden, heden en toekomst 
terugvinden en komen sociologische en maatschappelijke aspecten aan bod.”
Roos van Put, voormalig hoofdredacteur van het magazine Kunstbeeld, om-
schrijft De Ruysscher als een beeldhouwer die zich wars van alle modieuze 
hypes ontwikkelt, die eigenwijs zijn eigen gang gaat, want “in het high speed 
information-tijdperk dat nergens over gaat juist vanwege de snelheid, is het 
een verademing om de contemplatie te zien die De Ruysscher zichzelf oplegt in 
zijn atelier, in de stilte van dat atelier. Waar hij vervolgens beelden maakt die 
tegen alles in gaan en die weten te overtuigen op inhoud, op de relatie kunde 
versus kunst, afbeelding versus verbeelding en die de toeschouwer hoe dan 
ook aan het denken zetten.” De Ruysscher houdt gewoon vast aan dat wat een 
beeldhouwwerk moet zijn. In alle eenvoud, zoals de Dikke van Dale het zegt: 
‘beeldhouwkunst is de kunst van het beeldhouwen, vooral in steen’.

Kunstenaar Kim De Ruysscher (Wilrijk, 1973) maakt sculpturen en installaties. 

In zijn oeuvre nemen techniek en metier een belangrijke plaats in. Een groot deel 

van zijn werk bestaat uit sculpturen in klassieke materialen: marmer, kalksteen of 

zandsteen. Met een meesterlijke beheersing van het beeldhouwen geeft hij zijn 

figuratieve objecten een enorme perfectie. Een perfectie die hij reserveert voor 

banale onderwerpen uit de dagelijkse realiteit: een voetbal, een kussen, een prop 

papier, een wc-rol of een slaapzak. Zo creëert hij een intrigerend contrast tussen het 

kostbare materiaal, de tijdrovende uitvoering en de vergankelijkheid van het leven. 

Bron: Catalogus Sleeping Beauties, 2011. 
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TROUW AAN TRADITIES
De beslissing om zich definitief in Italië te vestigen, heeft hem als beeldhou-
wer tot de overtuiging gebracht dat het belangrijk is om datgene te koesteren 
wat een mens, trouw aan de tradities van zijn omgeving, met zijn eigen han-
den kan maken. Noem het zijn basishouding als kunstenaar. “Ik werk voor-
namelijk met natuursteen, met name marmer, kalksteen en zandsteen. Het 
is een van de oudste materialen ter wereld en belichaamt voor mij een grote 
fysieke en cultuurhistorische geschiedenis. Al snel komt dan het ambacht, het 
metier ter sprake en ik beschouw het materiaal gekoppeld aan de bewerking 
ervan als een richtingwijzer qua kwaliteit. Door een overaanbod aan luxe in 
de maatschappij is kwaliteit helaas niet meer van primair belang en zie ik het 
als een fundamenteel gegeven om dit basisidee door mijn oeuvre heen aan de 
toeschouwer mee te geven.” 

“ EMOTIES UIT MIJN 
ONMIDDELLIJKE OMGEVING 
INSPIREREN ME OM BEPAALDE 
WERKEN TE CREEREN.”

“ IN MIJN OEUVRE 
KOMEN SOCIOLOGISCHE 
EN MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN 
AAN BOD.”

Make it yourself, Betonijzer, 2012, zandsteen, 41 x 7 x 8 cm

Rabbit, 2013, marmer en acryl, 37 x 17 x 15 cm

Peignoir Bébé, 2013, marmer, 23 x 85 x 13 cm
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