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LOES
INTERVIEW EN TEKST: Petrie van Dorp

FOTOGRAFIE: Aangeleverd

van Delft
LOES VAN DELFT IS MET HAAR 28 JAAR AL EEN KRACHTIGE
HOOFDROLSPELER OP DE KUNSTMARKT. EN DAN HEBBEN
WE HET NIET ALLEEN OVER NEDERLAND. MET HAAR
ONSCHULDIGE EIGENAARDIGHEID GECOMBINEERD MET EEN
BRUTAAL CARTOONGEVOEL NEEMT ZE DE WERELD OVER.
VAN LONDEN TOT MIAMI, VAN JOHANNESBURG TOT TAIPEI.
ZE WORDT VERTEGENWOORDIGD DOOR COBRA ART GALLERY
IN AMSTERDAM, IN LOUISE GALLERY DURBUY, BELGIË EN 3
PUNTS GALERIA IN BARCELONA.
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Ze is mooi, heeft schijt aan de maatschappij, doet niet aan
wekkers en kan al leven van haar kunstwerken. Naast haar
kunstwerken heeft ze ook een handbeschilderde jas voor Justin
Bieber en Ruby Rose gemaakt.
WIE IS LOES? EN DAN BEDOEL IK NIET DE KUNSTENARES LOES MAAR DE VROUW LOES.
WIE BEN JIJ?

“Ik ben op 1 april 1991, geen grapje, geboren met een kwast
in mijn hand”, lacht Loes. “Al van heel jongs af aan tekende ik.
Eerst op de muur, wat mijn ouders niet zo konden waarderen,
maar toch bleef ik tekenen. Ik heb altijd geweten dat dat mijn
wereld zou worden. De realistische wereld is nooit iets voor mij
geweest, en door te tekenen kon ik mijn eigen wereld creëren.
Ik kom uit een warm, vrij en divers gezin. Mijn ouders hebben
ons altijd de vrijheid gegeven om te doen wat we willen. ‘Volg
je hart’ was één van de dingen die zij hun drie kinderen mee

wilden geven. Zo zijn wij allen ons eigen weg gegaan. Ik koos
direct voor de weg van de kunst! Via de Montessorischool en Art
school Sint Lucas belandde ik professioneel in de kunstwereld.”
Tijdens de Amsterdam International Art Fair in 2012 heb jij de
Best Global Artist Award gewonnen. Je was toen 21 jaar.
Wat heeft dit voor jou betekend? “Dit was een hele mooie opsteker. Mijn volgers konden stemmen en van de top tien koos een
vakjury mij. Wat een super start van mijn carrière was dat! Veel
mensen stonden best sceptisch tegenover mijn creaties, en dan
zo’n award winnen, bevestigde dat ik op de goede weg was.”
#FYBV Magazine staat voor afwijkend van de norm maar toegewijd aan het hart. Jouw kunstwerken zijn een combinatie van
onschuldige eigenzinnigheid met een brutaal cartoongevoel.
Afwijkend van de norm gemaakt vanuit jouw hart. Zie jij jezelf
ook zo? Onschuldig brutaal en eigenzinnig? “Dat zeg je mooi”,
roept Loes. “Klopt helemaal. Vandaag de dag wordt veel kunst
vanuit het geld oogpunt gemaakt.
Met mijn zelf bedachte karakter
Pjipje probeer ik wel zo dicht
mogelijk bij mezelf te blijven. Een
eigen wereld te creëren, een vrolijk gevoel op te wekken. In elk
schilderij beleeft Pjipje een ander
avontuur. Ik denk en vind dat je
als kunstenaar schildert in welke
levensfase je zit. Zo komt mijn
‘mood’ terug in het kleurgebruik.
Als ik vrolijk ben, zie je dat terug
in de felle opgewekte kleuren.”

Mijn
vonk is de
originaliteit
van Pjipje
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WAT DOET PJIPJE MET JOU?

“Pjipje is mijn ‘ticket to ride’. Pjipje is zo herkenbaar met zijn grote en kleine oog en dikke
wenkbrauwen, onschuldige cartoonachtige
uitdrukkingen met een vrouwelijke touch.
Dankzij Pjipje val ik op in de eindeloze stroom
van kunst die hedendaags wordt geproduceerd.”
JIJ HAD, EN HEBT NOG STEEDS, EEN
ZEER SPECIALE BAND MET JOUW INMIDDELS OVERLEDEN BROER. KAN JE HIER
IETS MEER OVER VERTELLEN?

“Zoals ik eerder al aangaf, kom ik uit een hecht
gezin. Mijn familie is oprecht echt mijn alles. Ze
zijn mijn inspiratie, mijn doorzettingsvermogen
en mijn grootste support dat ik mij wensen kan.
Het verliezen van een geliefde is het meest verschrikkelijke wat er kan gebeuren. Mijn broer
was mijn wereld, en eigenlijk nog steeds. Ik mis
hem elke seconde en ik geloof ook heilig dat hij
mij vanuit boven helpt. Vlak nadat hij overleed kreeg ik veel exposities in mooie galeries,
een samenwerking met Disney, een hele grote
opdracht in samenwerking met M.A.C. Cosmetics en Tommy Hilfiger. Heel sick. Ik eer
hem ook in mijn nieuwe werken en houd hem zo altijd bij mij. Liefde bestaat voor altijd.
Dat gaat niet kapot.” Boeddha zegt: ‘Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te
hebben, want wij worden wat wij denken’.
HOE BEÏNVLOED JOUW OMGEVING EN DE MENINGEN ANDEREN
JOUW DENKEN?

In het begin trok ik me aan wat de leraren en medescholieren van mijn Pjipje vonden.
En dat was niet mals. Als ik naar hen had geluisterd was ik toen daarmee gestopt.
Gelukkig geloofde ik zelf wel in mijn Pjipje, en wist vanaf het begin dat we samen de
wereld blij zouden gaan maken. Met kunst, muziek, architectuur, je vindt het mooi of
niet mooi. Ieder heeft zo zijn eigen mening, en daar kan ik mee leven.”

WAT IS JOUW DROOM?

“Mijn droom is om het 2D Pjipje van
mijn schilderijen te transformeren naar
een beeld. Dat proces zit nu in een
beginstadium en mijn eerste limited edition van 25 stuks is recent gelanceerd.
Elk beeld is uniek en handbeschilderd.
De droom is om een beeld van 4 meter
hoog te maken en op hot spots ‘all over
the world’ tentoon te stellen. Binnenkort
ben ik tien jaar actief in de kunstwereld,
en hoe mooi is het om het jubileum te
verzegelen met een boek!”

IN DE KUNSTWERELD WORDT ER GEROEPEN DAT JIJ DE VONK HEBT DIE
VEEL KUNSTZIELEN RAAKT. KAN JIJ DIE VONK OMSCHRIJVEN?

“Mijn vonk is de originaliteit van Pjipje en de waardering die ik krijg van de collectors
van mijn werken. Dat geeft mij super veel energie.”
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MEEDOEN KAN TOT

31 MEI 2020.
DE PRIJSWINNAAR
WORDT OP

1 JUNI 2020
BEKEND GEMAAKT.
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WIN
DOE MEE

Original Hand Painted Pjipje
MOËT & CHANDON CHAMPAGNE T.W.V. € 950,-

y
b
Loes van Delft

WAT MOET JE DOEN?
Maak een foto van jezelf met het #FYBV magazine
Deel deze foto op je eigen social media pagina’s en
gebruik de hastag FYBV
Deel deze foto ook op de FB en Insta pagina’s van #FYBV
Tag iemand met wie jij zou willen proosten
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