
	

 
 
Keep moving 
 
Een willekeurige blik op de Instagram account van Ricardo van Eyk 
(@ricardovaneyk). Hup, daar gaan we:  
 
Stickers op voorwerpen, stickers op stickers, een vervallen of gesloopte betonnen 
straat pingpongtafel, een uitgevouwen kartonnen doos als tijdelijke bekleding van 
een tuinbank, een hek voor een hek, een recent geschilderd hek met resten verf als 
nabeeld op het achterliggende informatiebord, onbeholpen graffiti, een inwisselbare 
print op een witte stortzak, onbedoeld decoratieve herstelwerkzaamheden aan een 
muur, twee ventilatoren rijmen met een Mercedesteken, posters op graffiti, graffiti 
op een poster, spiegels met een vertekende spiegeling, een expres onleesbaar 
gemaakte tag, exotische maar vrijwel onleesbare print op een vliegengordijn, stoel 
gerepareerd met een stoel, over een paaltje gedrapeerde welkomstmat, door de zon 
vervaagde poster, in onbruik geraakte decoratieve dolfijn als opslag voor 
schoonmaakspullen, papier op put die een afdruk van die put toont, achtergelaten 
handschoen op de punt van hek, verjaardag versiering op graffiti, kapotte JCDecaux 
abri met rood-wit lint die benadrukt dat de abri stuk is, poster van een eenzame 
mond boven een random deur, vloerroosters gevouwen tot piramides, een op het 
oog onnodige veelheid van opeengepakte muurkasten in verschillende kleuren, een 
groot stuk karton op de grond vormt een abstracte tekening,  meer spiegels, meer 
stoelen, symmetrische sporen van motoractiviteit in de sneeuw, half versleten 
neonletters, stickers op een beschermzak voor een motor, print van een 
vrouwengezicht op de achterkant van een bestelbus en nog circa 1000 varianten op 
al deze mogelijke thema's en nog veel meer. Het biedt een kijkje in het hoofd van 
Rick en is een uitnodiging en buitenkans via zijn ogen te kijken.  
 
Naast deze stortvloed aan alledaagse toestanden waar bij benadering 99% van de 
mensheid hard aan voorbij loopt, toont dit overzicht nog iets fundamentelers. Kijken 
is een activiteit, een gebeurtenis. Je moet er voor uit je stoel. Je moet op pad om te 
kunnen zien. Het overzicht biedt daarmee, naast die blik door zijn ogen, ook een 
overzicht van het arsenaal aan beelden waar Ricardo vanuit de basis mee werkt. Het 
is een niet opdrogende bron van kortstondige momenten van herkenning, verbazing, 
ontdekking, mislukking, toeval en soms zelfs misschien zoiets als schoonheid, 
hoewel gelukkig vaak van het treurige en daardoor humoristische soort. 
 
Het zijn resultaten van doelbewuste of juist onbewuste handelingen. Alles is even 
belangrijk of onbelangrijk. Er wordt geen oordeel geveld over nut, functie, waarde. 
Achterkanten zijn voorkanten als je ze van de andere kant bekijkt. Een poster die 
ooit om aandacht schreeuwde, verdwijnt door de tijd en de zon langzaam naar de 
achtergrond. Camouflage valt plots op. Sporen verwijzen naar andere sporen. Iets is 



	

bij Rick altijd onderweg om iets anders te worden of heeft die tijdelijke transformatie 
net ondergaan wachtend op de volgende. Zijn werk is beeld geworden entropie. 
Alles is vanuit een eerder systeem op zoek naar vrijheid en wanorde dat in zijn 
handen weer een eigen systeem oplevert dat op zoek gaat naar vrijheid en wanorde. 
 
Dan, plots (terug) in zijn atelier. Tijdens zijn academietijd op de HKU bleek een 
spijkerbroek zich als een nieuwe laag sediment in de vloer te hebben vastgekoekt. 
Niet verrassend in een omgeving waar dikke lagen spuitverf, lak, acryl, latex, stof, 
purschuim, resten van een indrukwekkende verscheidenheid aan materialen, water 
en oplosmiddel tot nieuwe elementen probeerden te evolueren. In navolging van zijn 
foto's werden gevonden beelden hergebruikt om weer de basis te vormen voor 
nieuwe experimenten. Resten daarvan bleken uiteindelijk de aanleiding voor een 
nieuw beeld dat zich in uitvergrote vorm tot een wandvullend werk ontwikkelde waar 
op eigen doelbewuste wijze, met hulp van een decoupeerzaag stukken uit werden 
gezaagd. Ook later op de Ateliers vulde de ruimte zich met geparkeerde objecten, 
beelden en resten in transformatie naar geslaagde mislukkingen en mislukte 
successen. Alles leek aangeraakt, alles in potentie gezien, om vervolgens in 
opvallend minimale variant terug te keren op een volstrekt andere ondergrond en 
met de achteloze virtuositeit van een spelende ambachtsman. Lagen werden 
blootgelegd en weer afgedekt als een eigenwijze archeoloog die zelf wel bepaald 
welke logica slechts voor het moment van belang is. Nieuwe puzzelstukken werden 
uitgevonden als de oude niet meer voldeden. In alles zat de potentie iets anders te 
worden. Alles bewoog omdat Ricardo bewoog. 
 
En nu zijn we in P/////AKT bij zijn solotentoonstelling Pilot. Kom binnen. Ricardo 
heeft de ruimte tot zijn werk gemaakt. Hoewel afzonderlijke werken me raken en 
aanleiding geven tot meer woorden besluit ik ze niet te benoemen omdat het geheel 
me nog meer vertelt. Wanden zijn verplaatst om restruimte te tonen, zaagsneden in 
de muur leiden je blik naar ingrepen elders. Een podium als display bindt de ruimte. 
Het totaal van de installatie oogt open en licht maar nader kijken toont een dicht 
netwerk van verwijzingen, nabeelden, stapelingen, herschikking en rijm dat het werk 
van Rick zo kenmerkt. Het is af en onaf tegelijkertijd, precies zoals het lijkt te moeten 
zijn. De resultaten van activiteit in een recent verleden gidsen je door de 
verschillende lagen in vorm en betekenis. En of het allemaal al niet dubbel genoeg 
is, toont het geheel een nadrukkelijke concentratie waarbij alles wat terloops lijkt 
zichzelf meteen ontkent. Een pilot wellicht, maar als hier geen vervolgserie van gaat 
komen weet ik het ook niet meer. 
 
Tot slot nog even terug naar zijn beeldverzameling op Instagram. Een filmpje toont 
een groezelig bestofte cementwagen. De cementmolen achterop draait traag maar 
vastberaden en langzaam lezen we de woorden die er op geprint staan: 'KEEP 
MOVING'. Een ontroerende observatie van de kunstenaar en veelbetekenend in het 
licht van Ricardo's werk. Voor mij misschien wel het dichtst bij een mogelijke 



	

Oomph. Het is lomp en klein en bijzonder en gevoelig en groot en alledaags. Het is 
niet mooi en niet iets wat als belangrijk te boek staat. Maar tegelijkertijd is het 
geladen en een kruispunt van vele wegen. Het zegt: Blijf bewegen Ricardo en blijf 
bewegen werk van Rick, laat je niet inkapselen door andermans wanorde. 
Tegelijkertijd zegt het dat ook tegen ons als kijkers, als mede-kunstenaars, als 
mensen, als dingen, als stippen. Blijf bewegen en kijken en bewegen en kijken en 
bewegen en kijken en bewegen en kijken en bewegen. Dan zal er altijd iets 
gebeuren waar je weer wat mee kan. 
 
Frank Koolen, april 2019 
 
 


