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Steeds meer schilders en tekenaars gebruiken
wel eens een iPhone als schetsboekje of een ta-
blet als schildersdoek. Bij de Gentse kunste-
naar Erwin Keustermans (1960) ging het an-
dersom. Opgeleid als filosoof en jarenlang
werkzaam in de reclame, begon hij ongeveer
vijf jaar geleden kunst te maken op de compu-
ter. Gevoelig en bedachtzaam, want je bent fi-
losoof of je bent het niet, tekende hij met zijn
vinger of nagel op het touchscreen. Zijn vin-
gerbewegingen resulteerden in composities
met abstracte patronen, plat en zwart-wit, die
hij in een kleine oplage printte. Hedendaagse
grafiek.

De volgende stap was ruimtesuggestie.
Keustermans stelde het tekenprogramma op
de iPad zo in, dat de tablet zacht werd. De
t o u ch screen werd was in zijn handen, klei
waarin hij kon duwen en kneden. Zijn duim-

afdrukken kregen virtuele schaduwkantjes.
Het beeld dat zo ontstond wilde hij op groot
formaat uitprinten, maar hij bedacht zich en
besloot die grote versie handmatig te gaan te-
kenen, gewoon met potlood en krijt op getint
papier. Het iPad-ontwerp fungeerde als voor-
studie, zoals een computerdemo van een mu-
ziekstuk tegenwoordig vooraf kan gaan aan
een opname met echte instrumenten.

Van touchscreen naar papier, van computer
naar handwerk. Er zijn vele uren in de grote
tekening gaan zitten, want de schaduwkantjes
in de vergrote duimafdrukken moesten nu ge-
duldig met potlood worden gearceerd. De ar-
ceringen doen weer denken aan de patronen
in Keustermans’ eerdere iPad-tekeningen. Er
zitten richtingen in, bewegingen. De lijnen
vallen door het beeld als regen in de wind, of
ze waaieren uit vanuit een kruin, als haren op
een hoofd.

Zo heeft Keustermans zijn vergrote duimaf-
drukken in de potloodtekening het profiel te-
ruggegeven dat ze op de iPad waren kwijtge-
raakt.
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