
 

 

Vincent van Gogh in 130 magistrale portretten  
Urban ode aan de schilder op zijn 130ste sterfdag door NOWART 

 

Nuenen, 13 juli 2020 
 

Op 29 juli, de 130ste sterfdag van Vincent van Gogh, opent de Franse graffiti 

kunstenaar Arnaud Rabier (NOWART) een indrukwekkende ode aan de schilder. 

Met 130 portretten zet Rabier een hedendaags urban monument neer. Elk portret 

drukt een andere gemoedstoestand van Vincent uit, waarmee NOWART zich 

vereenzelvigt. Vanaf 30 juli is de expositie te bezoeken in galerie Art Dumay in 

Nuenen met enkele werken in museum Vincentre.  

Afgelopen jaar hebben diverse urban kunstenaars in samenwerking met Van Gogh Brabant 

een ode gebracht aan de schilder met enorme muurschilderingen in de spoorzones van 

Helmond, Eindhoven, Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Met de komst van NOWART 

naar Nuenen krijgt de rebelse Vincent van Gogh als inspiratiebron voor urban kunstenaars 

een nieuwe hedendaagse vorm.  

In het spoor van Vincent 

NOWART is al langer geïnspireerd door het leven en werk van Vincent van Gogh. Zo 

maakte hij werk in vervallen industriële gebouwen uit de tijd van Van Gogh in Frankrijk. In 

2013 was hij artist in residence aan de Berg in Nuenen en exposeerde er zijn levensgrote 

graffitidoeken. Nu keert hij terug met een persoonlijke ode aan de schilder in de vorm van 

130 expressieve portretten. 

VincenTrente 

De tentoonstelling VincenTrente is te bekijken bij Art Dumay van 30 juli tot en met 30 

oktober 2020, van maandag tot en met zaterdag (12.00 - 17.00 uur). Museum Vincentre 

ligt op loopafstand van de galerie en is iedere dag geopend (10.00 tot 17.00 uur). Van 

Gogh liefhebbers kunnen een bezoek aan de tentoonstelling combineren met een 

wandeling langs Van Gogh locaties in Nuenen of de Van Gogh fietsroute langs Van Gogh 

Monumenten, muurschilderingen en het Brabantse landschap.   

 
Nowart – Arnaud Rabier uit de collectie ‘VincenTrente’, 2020.  

Fotografie: Art Dumay 



 

 

 
 

 

 

Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking tussen Art Dumay, Van Gogh Brabant, 

Vincentre en Artist in Residence, Berg 34 Nuenen. 

 

 

Noot voor de redactie 
Beeldmateriaal: https://www.vangoghbrabant.com/nl/pers 
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Nowart & Van Gogh 
Nowart ziet overeenkomsten tussen het leven van Van Gogh en zijn eigen leven en omgeving. Van 
Gogh legde in 1887 in de omgeving van Parijs, aan de oevers van de Seine, de omgeving op het 
doek vast. Nowart ziet, honderd jaar na de dood van Vincent van Gogh, op dezelfde plekken, direct 

achter zijn huis, het verval van diezelfde omgeving. Hij drukt het uit met zijn eigen interpretatie en 
middelen: met graffiti en sluitbussen. In 1990 schildert Nowart het interieur van fabrieken op deze 
plek. Hij maakt een videodocumentaire over de graffiti op de muren en de sloop daarvan in 1992. 
Zijn zoektocht naar Van Gogh gaat verder: Nowart ontdekt in 1995 een schilderij van  Vincent met 
de fabrieken van Clichy en St. Ouen. Dan begint ook hij aan een eigen artistiek eerbetoon aan de 
‘muren en daken’ van deze vervallen gebouwen.   

Auvers, Arles en Parijs 
In 2001 bevindt het atelier van Nowart zich op slechts 2 km van Auvers en neemt hij deel aan een 
theatrale creatie die de periode van Vincent in Arles uitbeeldt. Daarna maakt Nowart schilderingen 

de voormalige kliniek in Arles, waar Vincent was opgenomen. Hij exposeert werken in de Salon des 
Indépendants, 110 jaar eerder opgericht door Vincents vrienden. Samen met andere kunstenaars 
schildert, plant en verspreidt hij in 2003 overal levensgrote bloemen en presenteert hij poëzie op 
plaatsen waar Vincent zijn schildersezel had staan. Op die manier markeert hij in 2010 ook de route 
van de impressionisten met zijn kunstzinnige bloemen. NOWART heeft bovendien twee grote 
tentoonstellingen gehad: Van impressionisme tot straatkunst in solo en De Van Gogh beleving in een 
multimediacollectief in het kasteel van Auvers-sur-Oise in 2014 in 2015. 

Via Nuenen naar Nuenen 
In 2011 heef NOWART een tentoonstelling in een Parijse galerie getiteld Van Van Gogh tot Nowart: 

Flowers and Men. In 2013 werkt hij op uitnodiging van Kees en Ingrid Rovers in de artist in 
residence locatie op de Berg in Nuenen en exposeert hij er zijn levensgrote graffitidoeken. Zeven 

jaar later komt hij terug met een immense collectie van 130  indrukwekkende portretten van Vincent 
van Gogh. Het grootste deel van de collectie wordt getoond in bij Art Dumay. In dezelfde periode 
zullen ook enkele werken getoond worden bij Vincentre. 
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