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Levendig buiten de lijntjes
Dorus Brekelmans deed
twee keer mee aan het tvprogramma Sterren op het
doek, en beide keren koos
‘de ster’ zijn schilderij als
winnend portret. In galerie
Het Raadhuis in Eenrum is
een overzichtstentoonstelling van zijn werk.

Dorus Brekelmans, t/m 2 oktober
in galerie Het Raadhuis,
Raadhuisstraat 17, Eenrum.
Open: vr-zo 13-17.
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ee, de schilderijen van André
Kuipers en Robert ten Brink
zitten er niet bij. Deze bekende
Nederlanders hebben hun portretten sinds
hun deelname aan het (inmiddels gestopte)
tv-programma Sterren op het doek natuurlijk
thuis hangen. Dorus Brekelmans werd er
door zijn winnende schilderijen zelf ook een
beetje een bekende Nederlander door.
Na elke uitzending en herhaling van het
televisieprogramma – waarin presentatrice
Hanneke Groenteman een bekend persoon
interviewde, terwijl die geportretteerd werd
door drie kunstenaars en de hoofdfiguur
uiteindelijk één winnend schilderij koos –
stromen bij Brekelmans de verzoeken binnen voor portretopdrachten. Wat wil je: hij
heeft een vlotte schilderstijl met een fris
palet en zijn schilderijen lijken heel goed op
de geportretteerde. In galerie Het Raadhuis
hangt één werk met een beroemdheid: Johan
Cruijff. Het portret kan werken als een ‘teaser’ voor bezoekers die graag sterren en
televisiepersoonlijkheden zien. Maar in de
andere veertig werken die er tentoongesteld
zijn valt op dat Brekelmans nauwelijks portretten maakt. Meestal schildert hij personen
vanaf de zijkant of op de rug, zodat er amper
iets van een gezicht te zien is.
Dorus Brekelmans (Waalwijk, 1972) heeft
een meteen herkenbare stijl. Zijn schilderijen
zijn in de basis impressionistisch, maar er
zitten allerlei expressieve en kubistische
elementen in. Brekelmans zet zijn onderwerpen realistisch en herkenbaar neer. Maar

omdat hij vaak met het paletmes of een
brede kwast werkt, doet hij dat op een losse
en vrije manier. Brekelmans veegt regelmatig buiten de lijntjes, of laat kleuren uit de
voorgrond terugkomen in de achtergrond,
als een soort echo. Dat stoort niet, maar geeft
zijn werk juist levendigheid. Er komt beweging in. Zelfs een stilleven van een bloem in
een vaas krijgt er vaart door.
Niet dat het altijd werkt. Een pimpelmees
blijft gewoontjes en een hurkend naakt of
een strandgezicht raken juist dichtgesmeerd.
Maar een roodborstje, dat tegen een wittige,
pasteuze achtergrond is afgezet en waarbij
elk veegje een veertje is, is goed getroffen.
Spannend wordt het wanneer een simpele
groene appel in een zwart-witte omgeving
door de hoekige aanpak min of meer wordt
geabstraheerd. Een kalf wordt bijna conceptueel in fragmenten opgedeeld met zwartwitte en grasgroene vlakjes in de lucht en
hemelsblauwe stukjes in het weiland. En
toch blijft het dier herkenbaar.
Brekelmans heeft na zijn opleiding aan de
kunstacademie in Antwerpen veel ervaring
opgedaan met illustraties. De snelheid in zijn
schilderijen zou daar wel eens vandaan kunnen komen. Zijn dynamische stijl past dan
ook echt bij onderwerpen als sporters, danseressen of rennende kinderen op het strand.
De actie van de schilder zie je terug in de
beweging van deze mensen. Dit werk is aantrekkelijk en toegankelijk, wat ook blijkt uit
de vele rode stippen bij de schilderijen: na
anderhalve week is bijna de helft al verkocht.
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