
Fragmenten uit de openingsspeech van Ulco Mes, kunsthistoricus, ter gelegenheid van de opening van ‘controversiële dialogen’ van Ad 
Willemen  

‘[… ] De naakte vrouw, Ad Willemen is er al jaren mee bezig. En vanuit zijn fascinatie voor de kunstgeschiedenis blikt hij voortdurend terug om 
te zien hoe zijn voorgangers het thema hebben behandeld.
Dat gebeurt ook in deze tentoonstelling, een tentoonstelling waarin hij  een dialoog aangaat met Piero di Cosimo, Rafael, Goya, Courbet, Lucas 
Cranach, Picasso en Magritte.

En het is zeker geen ongedwongen dialoog! Want Ad – onderzoekend en eigenwijs als hij is - zet daarin ontegenzeggelijk de toon. Te zien is hoe 
hij zijn voorgangers in de schilderkunstige behandeling van het vrouwelijke naakt bevraagt, door werken naakten van de genoemde kunstenaars 
in meer of mindere mate te manipuleren.
 
Een voorbeeld. Kijkend naar La Maja Desnuda van Francisco de Goya verbaast hij zich over de vreemd gepositioneerde borsten. In zijn 
naschildering speelt hij met de gedachte dat het hier om een vroeg geval van plastische chirurgie moet gaan. Wie goed kijkt ziet dat Ad de 
littekens van deze ingreep toevoegt onder de borsten.

Of neem  La Représentation van René Magritte. Provocerend vervangt Ad het originele naakt door zijn eigen model. En dan moet meteen worden 
gewezen op de jarretelles, jarretelles waarvan de schaduw niet alleen op het been van het model valt, maar ook op de lijst. Sterker nog, de 
schaduw ervan valt zelfs buiten de lijst op het omringende ‘behang’…

[…] Wat bezielt Ad Willemen? Waarom kiest hij in deze aquarellen voor

een eclectische manier van schilderen? Waarom schuwt hij dit bijna kitscherige 19eeeuwse stijlbeeld niet?

In zijn verklaring voor deze keuze vertelde Ad Willemen mij over wat hij het ‘Anti-Leukisme noemt: zijn verzet tegen dat alles leuk of ‘leukig’ 
moet zijn. Terwijl hij in Frankrijk aan de hier getoonde waterverfschilderingen werkt, noteerde hij dat zijn huidige werken voortkomen uit:  “de 
ontzettende gevolgen van als je niet [dat] wilt doen wat de meeste anderen ook al doen vanwege een godsgruwelijke hekel aan Leukisme”.

Ik wil deze houding verbinden met de gedachten die Peter Sloterdijk heeft geformuleerd in zijn recente boek: Je moet je leven veranderen.

Volgens de Duitse filosoof leeft de huidige mens - en die in het Westen in het bijzonder - opgesloten in wat Sloterdijk typeert als een 
‘frivoliteitscultuur’. Wat deze cultuur typeert is dat mensen kiezen voor levensvormen waarvan ze weten dat ze niet kunnen blijven duren.  Het 



frivoliteitsdenken kan dan ook geen duurzame oplossing vinden voor de mondiale problemen waar wij ons mee zien geconfronteerd.
Hiervan getuigt volgens Sloterdijk ook het huidige neoliberale denken, met zijn credo:  ik koop, dus ik ben! Maar dat terzijde.

Ik geef ter overweging dat het Anti-Leukisme van Ad Willemen is op te vatten als een verzet tegen wat Sloterdijk beschrijft als de 
frivoliteitscultuur.

Daar komt nog iets bij. De Duitse filosoof meent dat wij leven in een anti-autoritaire cultuur. De almacht van god of staat wordt al lang niet meer 
geaccepteerd. En dat heeft volgens Sloterdijk verstrekkende gevolgen. Want als er geen autoriteit van buitenaf kan inwerken op de mens, dan is 
er nog maar één mogelijke autoriteit: de autoriteit die uit het individu komt. 

En zo komt Sloterdijk in zijn boek bij de idee van de oefenende mens, de mens die omhoog kijkt, de mens die de massa achter zich laat doordat 
hij verder wil,  de pionier die op zoek is naar duurzame oplossingen voor de problemen van zijn tijd.

In zijn boek vergelijkt Sloterdijk deze  oefenende mens onder meer met een bergbeklimmer. De bergbeklimmer die naar de top verlangt, maar die 
top niet ziet omdat die in de wolken verscholen ligt. Als geen ander beseft de bergbeklimmer dat hij de top alleen zal halen, wanneer hij daartoe 
is uitgerust. En dat kan alleen door te oefenen. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen.  Voor de bergbeklimmer behelst dat oefenen  ook, dat hij 
af en toe terugkeert naar het basiskamp.

Bij de kunstenaar Ad Willemen zie ik iets soortgelijks. Ik vind het verleidelijk  al zijn artistieke onderzoeken op te vatten als oefeningen in een 
kunsthistorisch basiskamp. Of hij zich nu inlaat met de schilderkunst van Cranach, Rafael, of met de Japanse prentenkunst.  Al deze exercities 
zijn oefeningen om te begrijpen hoe zijn voorgangers oplossingen vonden voor specifieke beeldproblemen in de weergave van het vrouwelijke 
naakt. 

Alsof Ad beseft dat bekendheid met de problemen en de oplossingen van zijn voorgangers hem zullen helpen in zijn streven verder te gaan. 
Verder op zijn eigen weg naar de top waar - wie weet -  de ideale naakte vrouw op hem wacht…

Ik wil mijn betoog illustreren met enkele  uitspraken van Ad Willemen, uitspraken die ik noteerde tijdens een gesprek dat ik onlangs met hem 
had.  
“We zitten in een periode van cultureel verval, en dat leidt bijna altijd tot een eclecticisme, tot kitsch en ansichtkaartenkunst.”
“Ik wil alles wat de laatste eeuw is geschilderd uitbannen, ook dat van mijn vrienden en leerlingen.”

“Ik ben als het ware de ladder afgedaald om te doen wat ik wil, en dat is bijna amateuristisch schilderen. Dan kom je buit bij het 19eeeuwse 
stijlbeeld en de kitsch van ansichtkaarten. Ik ben bewust zo gaan schilderen, maar … dan wel heel knap!”



“Ik ben zo gaan schilderen om een nieuwe vorm te vinden. Het gaat mij erom de kunst opnieuw uit te vinden!”

Ik sluit af. 
Ik zie Ad Willemen als de oefenende mens, zoals Sloterdijk die typeert.
De oefenende mens die de menigte achter zich laat om de top te bereiken.
Met de kunsthistorische dialogen in deze tentoonstelling bewijst Ad Willemen dat hij door af te dalen op een steeds hoger niveau komt!’


