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Dietmar Schmale

De beginpagina van een uitgebreide documentatiemap van Dietmar 
Schmale, geboren in Rheine, 1967, toont de binnenkant van een hand, 
vermoedelijk zijn eigen. In de hand is een rode lijn getrokken, vanaf de 
binnenkant van de ringvinger, de zogenoemde kunstlijn. De hand is 
vergezeld van een tekst die ontleend is aan een boek over de kunst van het 
handlezen. De Duitse tekst stelt dat ‘Die Art der künstlerischen Gestaltung’ 
afhangt van het verloop van de kunstlijn. ‘Künstlerisch’ kan in dit verband, 
aldus de tekst, ook bijvoorbeeld de inrichting van het eigen huis betekenen, 
de kookkunst, het bloemschikken, naaien, of de aanleg van de eigen tuin. 
Hier is sprake van een wel zeer ruim kunstbegrip, dat enerzijds hordes 
amateurs van de straat houdt, anderzijds leidde tot Joseph Beuys’ 
beginselverklaring: ‘Jeder Mensch ist ein Künstler’. Beuys doelde hiermee 
weliswaar op de in ieder mens aanwezige creativiteit en niet op cursussen 
bloemschikken, maar ook dit was een serieuze uiting van wat in het Duits zo 
mooi heet, de ‘Erweiterung des Kunstbegriffs’.
In zijn eindexamenwerk ‘Die Kunst, Leben und Kunst gleichzusetzen’, toont 
Dietmar Schmale meer dan honderd boeken, elk in een precies op maat 
gemaakt kastje. De boeken gaan expliciet niet over beeldende kunst, maar 
dragen titels als ‘Die Kunst Kaffee zu trinken’, ‘Die Kunst des perfekten 
Autofahrens’, ‘Die Kunst weniger zu arbeiten’ of ‘Die Kunst der Erziehung’.
Deze verzameling van zorgvuldig ingelijste platitudes, opent de ogen voor 
een veelheid aan gelaagdheden.
Ten eerste wordt hier op pijnlijke wijze de rekbaarheid van het woord ‘kunst’ 
in beeld gebracht, en daarmee ook de devaluatie ervan. 
Anderzijds kan ook gezegd worden dat het, gedurende de hele twintigste 
eeuw tot nog toe, kunstenaars zelf zijn geweest die ervoor hebben gezorgd 
dat de grenzen van wat kunst is telkens zijn verlegd. De maatschappij is 
daarbij niet achtergebleven. Wanneer, in navolging van Marcel Duchamp, 
kunstenaars pissoirs, fietsenrekken en rituele slachtpartijen tot kunst 
verheffen, trekt de geschokte burgerij zich terug in haar eigen domein van 
huis, tuin en keuken en bestempelt haar ‘kleinkarierte’ gerommel tot ‘kunst’.
Tot slot spreekt uit de verzameling boeken in kastjes ook de onvervulde 
wens om al die facetten van het menselijk handelen inderdaad kunst te laten 
zijn. Hoe mooi zou het zijn als dat echt zo was.
Dit aloude ideaal van het leven als kunst vormt de grondslag van Dietmar 
Schmale’s werk, maar dan wel met het voor de huidige generaties 
kunstenaars kenmerkende pragmatisme en ironie.
Het wordt natuurlijk nooit echt wat met die mens en die kunst en dat weet 
Schmale maar al te goed. Niet voor niets hanteert hij aloude thema’s als de 
jacht. Om te overleven moet de mens jagen, dat geldt voor de paleolithische 



holenmens evenzeer als voor de eigentijdse automobilist die, al telefonerend 
zijn targets halend, over de autobanen raast. In de omgeving van Rheine, 
zijn woonplaats, beplakte Schmale borden die waarschuwen voor 
overstekend wild met stickers waarop een jager met pijl en boog een 
vluchtend wild zwijn achterna zit. Het is bepaald geen toeval dat de 
voorstellingen op deze stickers onmiddellijk doen denken aan prehistorische 
rotsschilderingen. Omstreeks dezelfde tijd maakt Schmale een videoloop van
een eigentijds jachttafereel: het door passerende auto’s veroorzaakte 
‘passieve klapwieken’ van een doodgereden vogel op het wegdek. Er zullen 
altijd jagers en gejaagden zijn, overlevers en verliezers. Wat is de 
beschaving opgeschoten sinds Lascaux en Altamira?
Maar Dietmar Schmale relativeert niet alleen het menselijk geworstel, maar 
ook de kunst, en niet in de laatste plaats die van hemzelf. Hij beschrijft zijn 
ervaringen met zijn tentoonstelling in het Kreisheimatshaus in Tecklenburg. 
Hij was nauwelijks teleurgesteld door de geringe respons van bezoekers die 
op zondagmiddag nog even iets aan cultuur gaan doen. Van zijn vrienden 
echter had hij andere verwachtingen. Ten onrechte. Drie van hen zag hij wat 
besmuikt schertsend langs zijn werken lopen. Op weg naar de tweede 
tentoonstellingsverdieping werden de vrienden gegrepen door het 
romantische uitzicht vanaf de overloop op een zonovergoten bos. Ze stelden 
zich vervolgens elk op achter een van de drie aanwezige ramen en drukten, 
in Schmale’s woorden, hun neuzen plat tegen de ruit. Letterlijk keerden zij de
kunst de rug toe. Maar Schmale slaat terug door ook van deze situatie weer 
kunst te maken: zijn project ‘Rückenporträts’ bestaat uit een fotografische 
reconstructie van de boven beschreven situatie.
Bij Dietmar Schmale wint uiteindelijk toch de kunst. Met zijn werk geworteld 
in het menselijk handelen en het menselijk tekort, weet hij de vele valkuilen 
van deze thematiek te vermijden. Nooit zullen kunst en leven werkelijk 
samenkomen. Maar behendig jongleert hij met hun onderlinge 
krachtsverhoudingen. Met speelse ernst maakt hij werken met een sterke 
inhoudelijke gelaagdheid en een grote uiterlijke verscheidenheid.
Hiervoor kent de jury hem graag de eerste Junior Beeldende Kunst Prijs van 
de provincie Overijssel toe.
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