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bbr'r 4'TW
Op zondagochtend bindt illustrator

Carll Cneut (51) ziin schildersschort om
en trekt zich terug in zijn Gentse atelier,
waar hij de artistieke wijheid opzoekt.

tekstTlNE ZWAENEPOEL
fotografie DAMON DE BACKER

Een hoofd
vol beelden

ls Carll Cneut op zondag niet naar de
boekenmarkt gaat - de Gentse Ajuinlei
ligt bij hem om de hoek - zit hij wel te

schilderen. \[erk en privé vloeien perfect in
elkaar over, net zoals alles in zijn leven orga-
nisch gegroeid is. "Het was nooit de bedoeling
om illustrator te worden", zegt hij. "Ik had als
kind al veel fantasie en zat voortdurend te
tekenen, maar door een gelukkig toeval kan i.
nu leven van hetgeen ik het tiefste doe.'

In zijn atelier zorgen tientallen rubes acn.l-
verf, potloden, stapels boeken en u erken in
progress vooÍ een artistiek verarnr-oord rom-
meltje. 'Je zou het niet zegleen als je mijn
tekeningen ziet, maar er schuilt een minima-
list in mij. Mijn huis is beuusr wit geschilderd,
er hangt zelfs nergens een kader aan de muur.
Als ik aan het schilderen ben, verlies ik alle
besef van tijd. Alleen mijn hongertje om
twaalf uur haalt me even uit mijn concentra-
tie, daarna doe ik weer verder en is het avond
voor ik er erg in heb."

Carll Cneut is een autodidact die verhalen
vertelt in beeldentaal. "Elke tekening is at
klaar in mijn hoofd nog voor ik een potlood
heb vastgepakt. Ik werk ongeveer tien
maanden aan een boek en lever mijn map
met schilderijen dan gewoon af bij de uitgeve-
rij. Ik doet niets digitaal, zelfs het scaÍtnen
laat ik aan hen over."

Zijn u'eelderige stijl en kleurgebruik
roepen u'eleens associalies op met de
\-laamse meesters. "Tijdens een bezoek aan
de tentoonstelling van Van Eyck (tot 30 -t in
hcl G./?rse,1ISK, red.) lrrvam ik erachter dar ti.
r)p precies dezelíde manier u'erk: ik schil:.:
alnjd van donker naar licht. tenrijl h.:
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