
Het nadenken is steeds om de hoek 
ALBERT NIEMEYER 

IN MUSEUM JAN V.D. TOGT 

....... 
Albert Nlemeye.r ia een man die zichzelf VJ'arf!1l blijft .tel· 

len ... Dat is .Ijong beronnen. Allldnd tekeode ik veel.lk hu
inner me dat Ik me rond mijn IIcbtste afvroeg: 'Wat is de bete
kenhnn watik heb ,etekend?"', vertelt de schilder. Hij beeft 
een overzichtltentooDlltelliD,ln Museum J an nn der Tog(. 

ZIJn gecompliceerde por- aan de sa, ging. Maar In 1960 
tretten vonnen de hoofd- hakte hij , samen met zijn 
moot van de expositie RW<). vrouw Ingrid, de knoop door. 
lutiontlin PtnOOnlijkhed~. Hij zou onderzoeken of dat 
.. Iedere plek in hat werk vrije kunstenaarschap er voor 
moet 7.0 zijn zoals ik het wil. hem in zat. "Zeven jaar later 
Maar als het dan af is, kan Ut trad ik naar buiten met een ex
ook een punt utten." positie bij galerie Refiex. AllH 

Nlemeyer àudeerde litho- wu er lt1aar voor. Dat liep een 
grafisch tekenen aan de gn- jaar of zes, zeven heel goed .• 
lisc:he Khool, maar werken Maar toen hem gevraagd werd 
op een reclamebureau zag hij om bepaalde forma1en, ging de 
niet zitten. ,.Liever ging ik rem er op. ,.Ik wilde mexelf 
werken als dierenverzorger niet vermarlden." 
in een dierentuin", lacht hlj. 
"Ik wilde vrij kunstenur Sleuteltale 
worden, wurbiJ 'vrij' een 
bdangrijkgegeven was en Is. 
En het kunstenaarschap wil· 
de ik ruet toJ'teren." 

Maar het balletje rolde z0-
als het wilde en Niemeyer 
belandde toch in het reet. 
mevak. Hij maakte naam 
met rijn werk voor Marlbo
ro, voor wie hij als eerste in 
Nederland met d, ai.rbrush 

Opnieuw brak een periode 
van zelfonderzoek aan, waarin 
hij onder meer heelden maak
te van oude materialen. ~Een 
sleutelfase" , zegt hiJ daar nu 
van. "Het hesefvan het belang 
vangeachiedenls kwam biJ me 
binnen." N. een periode van 
werk voor gezondheidszorgln
lteWnsen ( .. [k werd overal ge-

vraagd voor grote projecten") 
andermaal zelfontwtkkellng. 
,.Er kwam een fuciMtje voor 
oude SChilderiJen: Het mot oon 
MedlUo van Géricault, Deono· 
lomi.tche 1u van Rembrandt, 
waarvan ik mljn eigen versies 
maakte." In de overzichtscata
logusis dat werk goed te bestu· 
deren. 

In het museum dan de rev~ 
lutionalre persoonlljkheden, 
begeleid door wat ouder werk. 
Wal meteen opvalt, is dat Nie
meyer zich vrijelijk laat beln
vloeden. Met een heel eigen 

barok geheel van stijlen (futu
risme, kubisme) kiest hij zijn 
weg. HistoriJche fl.gurenalsde 
serie Kin", &- Qtuem: hier 
komt dal nadenken om de 
hoek kJjken. Waarom deden 
:re wat ze deden,- Nlemeyer Is 
vooral op zoek gegaan naar de 
goede kanten van zijn persona.... 

Maar veel grotere portret_ 
ten ook, uiteenlopend van 
Frau Llut tot Wdliam Sha· 
kHpNJe, Oscar Wilde tot Sal· 
vador DaU. Schilderijen om de 
we .. io te :Iloeken, met een ba· 
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rokbrijkdomaan verwijzi..o
geo. En je, Det aIJ Niemeyer, 
vra,en te Itellen. ~:11e retro· 
spectleve komt p~le50p het 
,oede moment. 

'Revolut/onlJ/r9IHrsoonfljk
heden' vlJn A/ban NI.mrtftr 
is tlm 14 oktober te zien in 
Museum JlJn van der Tagt, 
DorpsstrlJllt 50, Amstelvflftn. 
Op 6 en 7 oktobar dOflt Muse
um Jen vlJn der Tagt mflft IIlJn 
Oktobermllllnd Kfndermllllnd 
(zift www.kindftrmallnd.nIJ 
Info: www.jvdrogt.nl 


