
Ruud de Wild zet zijn handtekening op
d u d o k  i n  c o n c e R t
op 6 september vindt voor de tweede 
maal dudok in concert plaats. het 
concert dat het iconische raadhuis 
van Mediastad hilversum als decor 
heeft, krijgt dit jaar een bijzondere 
aankleding. Radio 2-dj en beeldend 
kunstenaar Ruud de Wild heeft de kans 
gekregen deze editie naar zijn rock and 
roll - hand te zetten. Wij spraken met 
Ruud over zijn werk.

Wat ga jij precies doen voor
dudok in concert?
Ruud: “Ik ben eigenlijk de host van het erfgoed 
van Dudok, in dit geval het Raadhuis in 
Hilversum. Ik mag putten uit beeld en geluid 
materiaal en word ondersteunt door het 
Metropole orkest. Aangevuld met mijn eigen 
kunst en grafische letters. Voorbeeld? Wanneer 
Frank Boeijen optreedt ondersteun ik hem 
visueel. Dat uit zich in alles, dus van kleine 
details tot grote oppervlakten. Van VJ tot 
schilderijen. Maar ook met pakken waarvan 
je niet weet of deze zijn beschilderd of dat het 
gembeamd wordt.” 

Wat is jouW visie in relatie tot
dudok?
“Als grafisch vormgever, of kunstenaar hoe je 
het noemen wilt, vind ik de lijnen van Dudok 
fantastisch. Het zijn lange lijnen en ook de 
manier van bakstenen zetten, het bouwen, dat 
vind ik mooi. Heel ritmisch werk en dat past dan 
weer bij waar ik van houd. Dudok komt uit de 
Amsterdamse School-tijd, in die 
tijd liepen best wel veel kunststromingen nog 
door elkaar. En wat ik zo leuk vind aan Dudok 
is dat het atypisch is. Het raadhuis is namelijk 
geel. Gele steen met hele gekke bouw. Ik kan 
me voorstellen dat ze in die tijd gedacht hebben 
van ‘wat voor pillen heb jij gebruikt’.”

Hoewel je het aan de hand van zijn 
opgeruimde atelier niet zou zeggen, is Ruud 
hier de afgelopen tijd druk bezig geweest. 
De laatste dagen is er nog flink gewerkt aan 
beeldmateriaal dat ter aankleding van het 
concert wordt gebruikt. Schilderijen, kleding, 
losse letters, hij heeft het hier allemaal 
gemaakt. Op de tafel ligt een net gemaakt 
werk te drogen, de dikke lijnen verraden 
een duidelijk herkenbare afbeelding van het 
raadhuis.

“De afgelopen maanden heb ik heel hard 
gewerkt in mijn atelier. Veel teksten in 
schilderijen maak ik aan de hand van mallen en 
die mallen maak ik met de hand. Voor Dudok in 
Concert heb ik een eigen alfabet gecreëerd. Ik 
heb alles zelfgemaakt, dat was wel de uitdaging, 
anders moet je het niet doen. Ik wou niet ineens 
dingen laten maken of uit handen geven. Ik heb 
echt zoveel moeten snijden dat ik nog steeds 
pijn in mijn rug heb. Iets te enthousiast geweest, 
maar heel erg vet om te maken.”

Heb jij je dan ook door dudok 
laten inspireren?
“Zonder alles te willen verraden, maar we 
hebben wel Dudok laten terugkomen. We 
beamen niet zomaar iets op het gebouw, 
het gebouw is nu onderdeel van de projectie. 
Architecten vind ik ook veel spannender dan 
schilders. Begrijp me niet verkeerd: de techniek 
vind ik wel mooi, zeker oude meesters, maar 
ik houd veel meer van 3D. Dingen draaien, er 
omheen lopen, erin kijken, dan wordt het voor 
mij spannender. Mijn werk moet je eigenlijk 
ook nooit op een foto zien, maar altijd echt 
aanraken want dan zie je pas hoe dik het is. 
Dat is met dit ook, hier kun je echt aan voelen. 
En zangers in beschilderde pakken zetten, daar 
delen uithalen en die op andere plekken weer 
terug laten komen dat is leuk.” 

Naast zijn uitingen in beeld heeft Ruud ook 
meegedacht over de line-up van Dudok in 
Concert. Het door De Wild gekozen thema 
‘The days before rock and roll’ heeft dan ook 
artiesten gekregen die daarbij aansluiten. De 
persoon op het podium matched nu perfect 
met alle uitingen om hem of haar heen. 

Wat vind je van de uiteindelijke 
line up van dudok in concert?
“Te gek! Ik vind het echt heel leuk. Het staat 
redelijk haaks op wat het vorig jaar was, maar 
ik wilde ook dingen die dicht bij mij staan. 
Bijvoorbeeld Frank Boeijen. Iedereen kent wel 
iets van Frank Boeijen. Zo iemand moest erin 
zitten. Het had ook Bløf kunnen zijn, maar niet 
in mijn geval, omdat Frank Boeijen weer meer 
past bij de kunst die ik maak. Maar ook Fresku. 
Ik vind hem dé verrassing van de afgelopen tijd 
en het schoppen van hem tegen Hilversum vind 
ik ook leuk. Met deze line-up tikken we alles aan. 
Dat vind ik ook leuk, het moet ook echt iedereen 
aanspreken. Daarom heb ik dit ook gedaan 
omdat het allemaal in mijn leven nu samen 
komt: kunst, muziek, radio, het mag er allemaal 
zijn.” 

“Mijn grote trots is waar het allemaal 
samenkomt. Je ziet dingen bewegen, we gaan 
live dingen doen. Hier komt de VJ, de kunstenaar 
en de radioman samen. Dit is misschien wel het 
meest complete moment van mijn carrière.” 

“Ik hoop dat de dingen die we bedacht hebben 
voor de artiesten goed vallen. Het is hun avond. 
Dan ben ik heel blij. Ik haal mijn geluk uit 
het maken en deze stukken hebben mij heel 
gelukkig gemaakt. Als ik zo’n pak zie en het is 
af dan denk ik ‘oh ik kan niet wachten tot ik die 
gasten erin zie en het gaat bewegen.’ Als het dan 
in het decor staat en het licht is goed, dan kun je 
mijn niet gelukkiger maken.” 

“dat dudok gebouw lijkt ook een beetje op 
een radio. als je die toren weg denkt dan 
lijkt het op zo’n hele oude transistorradio.”
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