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Heldere kleuren, de natuur in volle bloei en kinderen in smetteloze 

zondagskleding: de foto’s van Ruud van Empel lijken paradijsjes van 

perfectie. Ze doen op het eerste oog realistisch aan. Pas in tweede in-

stantie ziet de toeschouwer dat er iets niet klopt. Zijn de ogen van het 

kind dat je aankijkt niet te groot? Is de omgeving niet te idyllisch? De 

fotowerken van Van Empel zijn geen gewone foto's, maar gecompo-

neerde beelden die zorgvuldig worden samengesteld uit honderden 

fragmenten van foto’s. Zo ontstaan paradijselijke voorstellingen, die 

in de werkelijkheid niet bestaan. Juist de overweldigende schoonheid 

ervan zorgt bij de toeschouwer vaak voor een gevoel van onbehagen. 

Van Empel: “Ik hoor vaak dat mijn werk iets unheimisch heeft, dat 

mensen niet weten wat ze moeten denken.”

Fotoshop
De oorsprong van zijn unieke omgang met de fotografie gaat terug  

naar zijn studietijd. Van Empel studeerde van 1976 tot 1981 aan 

de sint Joost Academie in Breda. toen al trok de fotografie hem. 

“Ik had moeite met het feit dat je met schilderen direct een eigen 

handschrift ontwikkelt. Daar heb je bij fotografie geen last van.” 

Ook de collagetechniek sprak hem aan. Deze combinatie zou later 

door de kennismaking met fotoshop de basis vormen voor zijn hui-

dige werk. “In het begin van de jaren negentig zag ik iemand op de 

computer werken met fotoshop. Dat ging ik zelf bestuderen, want ik 

zag ontzettend veel mogelijkheden.” toen hij een werkbeurs kreeg 

van het Fonds voor Beeldende kunst, kocht Van Empel direct een 

computer en volgde hij een cursus fotoshop. “Het was een ontdek-

kingstocht. Ik werkte en werkte, een jaar lang, om het monteren in 

de vingers te krijgen.”

Tenenkaasimperium
Van Empel was na zijn studie gedurende enkele jaren ontwerper voor 

onder andere experimentele programma’s voor de VPRO (‘kreatief 

met kurk’) en films (‘theo en thea en de ontmaskering van het tenen- 

Paradijs van perfectie
In een prachtig nieuw pand in Amsterdam woont en werkt kunstenaar Ruud van Empel (Breda, 

1958). In zijn werkkamer met uitzicht over het water en de Oudhollandse geveltjes langs de 

oever vertelt hij hoe zijn intrigerende fotomontages tot stand komen. Tekst: Merel van den Nieuwenhof / 

 Foto’s: Ruud van Empel ©, courtesy Flatland Gallery Utrecht. 

De fotomontages van Ruud van Empel

kaasimperium’). Plannen die hij in zijn opdrachten niet kon uitvoeren, 

werkte hij uit in zijn autonome werk. “Ik begon ideeën die ik voor 

filmdecors had te visualiseren.” Een van de eerste series in de voor de 

Ruud van Empel, Study in Green #2 2003, Cibachrome, 84,1 x 118,9 cm, Courtesy Flatland Gallery (Utrecht, Paris)
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kunstenaar nu zo kenmerkende fotocollagetechniek was ‘the Office’, 

waarin hij mannen weergaf achter een presentatiedesk, omringd door 

rekwisieten, zoals felgekleurde flesjes of een enorme stapel boeken. 

Van Empel: “Ik ging in tijdschriften op zoek naar de juiste plaatjes, 

zoals gebruikelijk is in de traditionele collagetechniek. Dat bleek nogal 

tijdrovend, want voor een bepaalde kamerplant moest ik een hele 

stapel tijdschriften doorbladeren. Zelf fotograferen bleek efficiënter.” 

In de loop der jaren legde hij een enorm fotoarchief aan.

Toeval
De mensen die figureren in de fotomontages zijn samengesteld. Van 

Empel gebruikt van de één de vorm van het gezicht, van een ander 

de ogen, van een derde de neus, etcetera. Het samenstellen gaat 

gepaard met een lang stadium van de juiste compositie zoeken. “Ik 

fotografeer een model in verschillende poses. Pas later bedenk ik 

wat ik ermee ga doen. Ik maak vooraf wel grove schetsen, maar ik 

moet het maken om te zien of het iets wordt; dat weet je niet van 

tevoren.” Ook fotoshop zorgt zo nu en dan voor verrassingen. Zo 

lijken de kinderen in een aantal foto's een aureool in de vorm van een 

lelieblad boven hun hoofd te hebben. In eerste instantie onbedoeld, 

zo legt Van Empel uit: “Wanneer je een nieuw beeldelement invoegt 

in fotoshop, wordt dat automatisch in het midden van de compo- 

sitie geplaatst. Om het de juiste plek te geven schuif ik het eerst naar 

boven en in dit geval bleek dat meteen te werken.” De religieuze 

symbolen die de toeschouwer lijkt te lezen in het werk van Van Empel 

komen wellicht meer voort uit vertrouwdheid met een dergelijke 

symboliek in kunstwerken, dan uit de intentie van de kunstenaar.  

Religie hangt vast aan de mens.”

Onschuld
In het werk van Van Empel spelen kinderen de laatste jaren een 

hoofdrol. “kinderen zijn onschuldig, naïef en vol verwachting en 

goede hoop. Dat vind ik mooi. Als ik aan mijn jeugd terug denk 

lijkt het één grote zomervakantie.” toch roepen zijn foto’s niet per 

definitie dat zomervakantiegevoel op. In ‘study in Green#2’ staat 

tussen de bomen een klein meisje dat de toeschouwer vragend aan-

Ruud van Empel, World #1 2005, Cibachrome, 105 x 150 cm Courtesy Flatland 
Gallery (Utrecht, Paris) Ruud van Empel, Dawn #3, 2008, Cibachrome, 59,5 x 84 cm, Courtesy Flatland 

Gallery (Utrecht, Paris)

Ruud van Empel, World #23 2006, Cibachrome, 60 x 84 cm, Courtesy Flatland Gallery (Utrecht, Paris)

“Ik moet het maken om te zien of het iets wordt;

dat weet je niet van tevoren”
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kijkt met haar grote ogen. Het contrast van het donkere bos met 

het onschuldige kind geeft de voorstelling een onheilspellende sfeer. 

In de series ‘World’ en ‘Moon’ staan zwarte kinderen centraal. Van 

Empel vertelt over ‘World#1’: “Een kunsthistoricus vertelde me dat 

het voor het eerst was dat een zwart meisje als symbool van on-

schuld werd afgebeeld. Voor die tijd werden alleen blanke kinderen 

zo weergeven. Dat had ik me niet gerealiseerd, voor mij was het van-

zelfsprekend.” Vanaf dat moment begon Van Empel te spelen met 

dat gegeven. Zo beeldde hij een zwart jongetje af dat in helder water 

naar zijn spiegelbeeld tuurt: het klassieke narcissusmotief.

Klassenfoto
Voor de foto’s in de serie ‘Generation’ fotografeerde Van Empel steeds 

zo’n twaalf kinderen, waarmee hij in de montage vijfendertig kinderen 

samenstelde. Intrigerende beelden, aangezien klassenfoto’s normaliter 

echte kinderen en een typerend tijdsbeeld weergeven. Het feit dat de 

Ruud van Empel, Wonder 2010 Cibachrome , 124 x 293,5 cm, Courtesy Flatland Gallery (Utrecht, Paris)

Ruud van Empel, Souvenir #2 2008 Cibachrome, 84 x 50 cm, Courtesy Flatland Gallery (Utrecht, Paris)
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kinderen van Van Empel niet bestaan geeft een vreemde spanning aan 

de voorstelling. In een variant met Joodse kinderen, te herkennen aan 

de keppeltjes en tot boven dichtgeknoopte bloesjes en jasjes, speelde 

Van Empel met vooroordelen. “tot je grote schrik denken mensen nog 

in steeds stereotype beelden. Joods zijn heeft te maken met religie, 

niet met etniciteit.” Het klasje van ‘Generation#3’ bestaat dan ook uit 

kinderen met een uiteenlopend uiterlijk, van rossig met sproeten tot 

zwart. ‘Generation#1’ baseerde Van Empel deels op zijn eigen klas-

senfoto. En ook in de serie ‘souvenir’ blikt hij terug op zijn eigen jeugd 

en de voorwerpen die hem omringden: souvenirs van zijn kindertijd.

Overzichtstentoonstelling
Het werk van Ruud van Empel is regelmatig te zien op kunstbeur-

zen en tentoonstellingen. Afgelopen najaar werd hij geëerd met een 

eerste grote overzichtstentoonstelling in het Groninger Museum, 

die zal doorreizen naar san Diego. Maar ook dichterbij huis kunt u 

zijn fotowerken de komende tijd gaan bekijken, met tentoonstel-

lingen in Antwerpen en stockholm in 2013 en in het noord-Brabants 

Museum te Den Bosch in 2014.

Voor meer informatie zie: www.ruudvanempel.nl

Ruud van Empel Generation #3 2011 , Cibachrome, 124 x 330 cm Courtesy Flatland Gallery (Utrecht, Paris)

Ruud van Empel Souvenir #5 2008 Cibachrome, 84 x 50 cm, Courtesy Flatland Gallery (Utrecht, Paris)
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