SEF THISSEN
ONTMOET

Thijs
Heijnen

Als twee mannen gepassioneerd praten over vrouwelijke lippen,
decolletés, pumps en sieraden, kan het gesprek eigenlijk al niet
meer stuk. Deze editie van ‘Sef Thissen ontmoet’ is dan ook een
bijzondere: de bariton bezoekt Susteren voor een intermezzo met
kunstenaar Thijs Heijnen. “Ergens zit de angst dat dit allemaal
ophoudt.”Tekst: Jesper Kuijpers I Fotografie: Paul Rous
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et gesprek is bijna ten
einde als Sef de schilderijen
nogmaals in zich opneemt.
Hij ziet steeds nieuwe
elementen in het werk van
Thijs. Felle kleuren die
knetterend op je afkomen.
Vrouwelijke vormen die
om aandacht vragen. ‘De
charme van chaos’, vindt
Sef. Thijs: “Klopt helemaal.
Mijn werk heeft de ruimte
nodig, maar je kunt het
overal in huis ophangen.”
VRIJHEIDVIBE

VROUWELIJKE TOUCH

Een uur eerder heeft de grote bariton de
nauwe trap richting de zolder van het ouderlijk huis van Heijnen in Susteren beklommen.
Op de begane grond is de kapsalon van vader
en moeder gevestigd, een verdieping hoger
mag Thijs zijn creatieve zelf zijn. Op de grond
zien we overduidelijk verfspetters die het
doek zijn ontsprongen, aan de muur hangt
een selectie van het werk van de kleurrijke
kunstenaar. Links een vrije interpretatie op de
hitserie ‘The Sopranos’, rechts schilderijen die
de kunstenaar typeren: felle kleuren, vrouwelijke vormen en een vibe van vrijheid of geluk.
Doeken die in de verte aan Andy Warhole en
‘Popart’ herinneren. Thijs: “Ik ben positief
ingesteld en dat zie je terug in mijn werk. Het
is een vrolijke mix tussen illustraties, mode,
grafische invloeden en typografie.”

De kunstenaar is een levensgenieter. Hij houdt
van vakanties, avondjes uit met vrienden en
stedentrips. Tegelijkertijd is hij een familieman.
Een dagje eropuit met zijn kids of een etentje
met zijn vrouw Nanny. De echtgenote speelt
sowieso een belangrijke rol in het doen en
laten van de creatieveling. Ze steunt hem door
dik en dun als het scheppingsproces even een
steuntje in de rug nodig heeft. Daarnaast dient
ze als absolute inspiratie voor zijn schilderijen.
“Haar levensstijl en die van haar vriendinnen
komt terug in mijn werk. Denk hierbij aan
sieraden, pumps, nagellak of gezellig kletsen
met vriendinnen. Ze heeft veel vertrouwen in
me en beurt me op als ik een dipje zit.”

TART

Thijs (34) werd al op jonge leeftijd gestimuleerd om zijn creativiteit te uiten. Zijn vader
-zelf een fanatiek beeldhouwer- is zijn grootste
fan en spoorde junior aan om zich als kunstenaar te ontwikkelen. Niet voor niets hangt

THIJS: “IK BEN POSITIEF
INGESTELD EN DAT ZIE JE TERUG
IN MIJN WERK
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de ouderlijke woning in Susteren vol met het
werk van zoonlief. Toch duurde het tot 2010
voordat zijn huidige stijl aan het daglicht
kwam. “Ik had een kleurrijk kunstwerk
gemaakt met ruimte voor vrouwen, drank en
positiviteit. Dit schilderij hing in mijn eigen
huis, maar mijn vrienden waren zo enthousiast
dat daar direct mijn eerste opdracht uitrolde.
Mijn portetten daarvoor waren vaak donker
en somber.” Die ommezwaai mag achteraf een
absoluut succes genoemd worden. Met name
via social media heeft de kunstenaar (onder de
noemer Thijs Art) een plekje in het hart van
menig huishouden veroverd.

ONZEKERHEID

Het bestaan van een kunstenaar is altijd aan
onzekerheid onderhevig. Thijs hoopt dat zijn
kinderen een zorgeloze toekomst tegemoet
gaan. Hij geniet van het nu, maar houdt altijd
zorgen in zijn achterhoofd. “Kijk, het gaat nu
hartstikke goed. Ik heb veel opdrachten en
hoef me geen moment te vervelen. Ergens zit
de angst dat dit allemaal ophoudt.” Voorlopig
hoeft hij zich echter geen zorgen te maken.
Steeds meer mensen weten de weg naar zijn
schilderijen te vinden. Thijs schaamt zich
niet voor zijn ‘commerciële werk’. “Door
opdrachten kan ik bestaan.” Hij omarmt zijn
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opdrachtgevers en beseft dat hij in een unieke
positie zit: hij mag dingen maken die bijzondere gebeurtenissen in het leven markeren en
kracht bij zetten. Thijs vereeuwigt herinneringen door ze aan het doek toe te vertrouwen.
KRITIEK

Sef merkt op dat je als kunstenaar over een
olifantenhuid moet beschikken. Iedereen heeft
een mening over je werk: positief of negatief. Thijs vertelt dat hij een perfectionist is.
Regelmatig belanden er doeken bij het grofvuil. Kunstwerken waar hij aan begon, maar
uiteindelijk niet tevreden over was. Iets wat
tot onbegrip leidt bij zijn vader. Maar voor
Thijs is het werk verpest en komt het niet meer
goed. Toch raken negatieve reacties hem niet.
“Natuurlijk is negatieve feedback niet fijn,
maar ik lig er niet wakker van. Het pusht me
eerder om weer iets extra speciaals te maken.
Als je geraakt wordt door kritiek, moet je niet
de kunst in gaan. Vind ik.”

HIJ VEREEUWIGT HERINNERINGEN
DOOR ZE AAN HET DOEK TOE TE
VERTROUWEN
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DURVEN DROMEN

Op verzoek van Sef mijmert Thijs over zijn
toekomst. Naast gezondheid voor vrouw en
kinderen wil hij zich blijven ontwikkelen als
kunstenaar. Hij beseft dat zijn werk vooral
mensen aanspreekt vanwege het felle kleurgebruik. Een diepere boodschap is er ook
lang niet altijd, geeft hij eerlijk aan. Bovenal
moeten zijn schilderijen vrolijkheid en ‘een
goed gevoel’ uitstralen. “De kunstwereld is
daarin vaak te complex. Het gaat mij niet om
een boodschap die ik wil verkondingen. Ik
wil dat mensen blij en vrolijk van mijn werk
worden.” Daarom droomt Thijs van een eigen
atelier waar hij zijn schilderijen naar hartenlust kan laten zien aan een groter publiek.
Financiële consequenties maken dat nu nog
onmogelijk, maar hij blijft dromen. “Het gaat
me echt niet om bekendheid, zolang ik mensen
maar kan inspireren.”
Tot slot vraagt Sef of Thijs wel eens nadenkt
over de zin van het leven. “Soms zit ik wel
eens op de bank met een glas wijn voor me
uit te staren. Is dit het nu? Waar doen we het
allemaal voor? Werk, geld, kinderen. Maar
meestal doe ik al snel het licht uit en ga ik naar
bed…”

