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intro
In deze reader vind je informatie
over twee plekken die we vandaag
gaan bezoeken: Ateliercomplex
De Besturing in Den Haag en
The Political Line in de Kunsthal
Rotterdam, een tentoonstelling
over het leven en werk van de
Amerikaanse kunstenaar
Keith Haring (1957 - 1990).
Keith Haring
Zonder titel (Metrotekening),
krijt op papier, 220 x 114 cm, 1983
© Keith Haring Foundation
Collectie Udo en Anette Brandhorst

De Besturing geeft je een inkijk
in de dagelijkse werkpraktijk van
kunstenaars en de plek waar ze
maken wat ze maken: de ateliers.
Op de werkvloer van kunstenaars
zelf kun je werk bekijken en hen
vragen stellen. Aangezien het om
verschillende werkgebieden gaat,
kun je in de reader alvast lezen
waar makers zich mee bezig houden
en wat hen drijft.
Verder kun je op de plek zelf zien
hoe kunstenaars van nu zich verhouden tot de buitenwereld, die
meer ondernemerschap, openheid
en do it yourself verwacht van
kunstenaars. In de Besturing gaat
beheer, ondernemen en kunst
maken samen in een complex waar
kunstenaars werken, maar waar je
ook indoor kunt voetballen of lassen, boksen, headbangen, swingen
en kluiven. En waarom zou het
ook niet samengaan: kunst, sport,
zwaar metaal en BBQ?
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Kunstenaars van nu moeten zich
meer richten op de straat. Je mag
tegen een laag tarief een atelier
of werkplaats huren, maar daar
moet je wel iets voor terug doen.
Eigen werk maken prima, maar
ook onderhoud plegen, buurt
bewoners uitnodigen op je atelier
of een workshop geven. Kun je
nog maken wat je wilt maken, als
je je zoveel bezig moet houden
met buiten? Say no more, zuchten
kunstenaars die heen en weer
rennen tussen bijbaantjes en
tegenprestaties, waarbij ze soms
hun atelier wekenlang niet van
binnen zien. In de Besturing kun
je zien hoe kunstenaars balanceren tussen passie, publiek en
brood op de plank.

De tentoonstelling gaat over
maatschappelijke betrokkenheid,
maar is eigenlijk vooral een ode
aan de mens en een oproep
trouw te blijven aan jezelf.
‘’Always be yourself,’’ leest de
jonge danser Billy Elliot in de
gelijknamige film in een brief van
zijn moeder. De film gaat over
het volgen van je passie terwijl de
buitenwereld niks heeft met wat
jij mooi vindt - wat nou, ballet is
toch voor meisjes.
Misschien is dat waar Haring en
de Besturing je iets over kunnen
laten zien: het volgen van je passie,
of je dat nu in New York, een
Haagse haven, waar dan ook doet.

Keith Haring zag een open verbinding met publiek en de straat
als een voorwaarde om te kunnen
werken. Kunst was voor hem iets
om aan publiek te geven, een
energie die iets in toeschouwers
kon aantikken waardoor ze inspiratie, lef of groei konden ervaren.
In the Political Line is te zien hoe
hij omging met de draaikolk aan
energie, informatie en invloeden
van buiten die hij altijd en overal
voelde.
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Bertus Gerssen
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de besturing
Ateliercomplex De Besturing is
sinds 2006 gevestigd in een oud
industrieel pand in het Haagse
havengebied. Ooit lag er voor deze
buurt een prestigieus bouwplan
op tafel, maar dat werd door de
vastgoedcrisis in 2010 stopgezet.
Nu is de ruige omgeving een
broedplaats voor eigenzinnige
stadsontwikkeling en kunstenaars.
De Besturing is een complex van
ateliers die allemaal rondom twee
grote projectruimtes liggen. Deze
worden verhuurd aan culturele
instellingen of bijvoorbeeld de lokale boksvereniging. Het complex
zelf maakt of organiseert geen
activiteiten, het is vooral een werk
- en productiepand. Door de verschillende bijeenkomsten gebeurt er veel in het pand: festivals,
workshops, concerten, pop-up
restaurants, indoor voetbal en
boksen. Op deze manier komt
een veel breder publiek het complex binnen dan alleen makers of
bezoekers uit de culturele scene
van de stad.
De Besturing ademt een luchtige
sfeer met de nadruk op crossover, do it yourself en stoer
plezier: samen maken, kijken,
luisteren, swingen en kluiven. Op
Facebook en de site zie je vrolijke
en gespierde aankondigingen

voor het BesturingsFest, boksen
en saté eten, mega-BBQ en foto’s
van lassende makers tussen
ronkende machines en vonken.
Op de reuring komt ook pers af:
‘’Schransen, headbangen en
klappertanden,’’ luidt de kop van
een recensie van VPRO’s 3voor12
uit 2013.
Op dit moment draait binnen
de Besturing in samenwerking met
kunstenaars het educatie programma De volmaakte mislukking,
waarbij scholieren op de ateliers
komen kijken en werkinstructies
krijgen van kunstenaars zelf.
Daarna gaan ze bouwen met
rest - of mislukkingsmateriaal in
een daarvoor speciaal gebouwde
loods. Doel van het project is
samen met jongeren te bouwen,
maken, uitvinden en mislukken
onder het credo dat mislukkingen
vaak de mooiste dingen kunnen
opleveren.
Het ateliercomplex huisvest makers
met verschillende vakgebieden:
beeldende kunst, fotografie, grafisch ontwerp, design, performance
en schrijvers. Het idee is dat meer
disciplines ook veel nieuwe ideeën
geven en dat het een goed klimaat
biedt voor uitwisseling en innovatie.
www.debesturing.nl
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Eén van de makers die in het
pand werkt is kunstenaar Floris
Kaayk, in 2005 afgestudeerd aan
AKV|St. Joost (Animatie). Kaayk
werd bekend met fictieve documentaires zoals Metalosis Maligna
(2006), over een geheimzinnige
implantaatziekte die menselijk
weefsel wegvreet. De animaties
van Kaayk zijn prachtig om naar te
kijken: wezentjes van menselijke
vingers die als zeesterren over
de grond trippelen en een oog
vinden (the Origin of Creatures,
2010) of mieren van metaalresten
die blaadjes op hun rug dragen
(The Order Electrus, 2006).
Onder die verbeeldingrijke werelden gaat het over hoe het uit de
klauwen kan lopen als wij doorgaan met vervuilen en genetisch
engineren: er ontstaan levensvormen waar wij geen controle meer
over hebben.
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Human Birdwings (2012) vertelt
het verhaal van Jarno Smeets die
zijn eigen vleugels bouwt – om er
ook echt mee te gaan vliegen.
Het hele bouwproces is te volgen
via social media en een film over
Smeets, met natuurlijk als hoogtepunt het vliegen zelf. De beelden
gingen de hele wereld over.
Human Birdwings haalde alle
internationale kranten en nieuwsuitzendingen - totdat Kaayk bij
De Wereld Draait Door onthulde
dat Birdwings een hoax was.

Floris Kaayk
Human Birdwings ,2012
Transmedia Storytelling Project
Video/animatie, online media
Revolver Media
Met dank aan Mediafonds,
Nederlands Film Fonds, NTR

Human Birdwings, 2012

www.floriskaayk.com

Human Birdwings, 2012

Voor het vertellen van een verhaal
maakt Kaayk gebruik van bekende
formats van documentaires, waardoor alles herkenbaar aandoet en
je een verhaal over muterend
schroot (te zien op een röntgenfoto en gedemonstreerd door een
acteur in witte jas) of een vliegende
mens automatisch ook voor ‘waar’
aanneemt. Anders gezegd neemt
Kaayk je mee in verhalen over
menselijke dromen en passies,
maar confronteert hij je ook met
hoe gevoelig we zijn voor voiceovers, muziek en pratende deskundigen. In 2015 maakte Kaayk
een video voor de Staat in
samenwerking met studio Smack:
Witch Doctor.
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Floris Kaayk
Juxtaposis, 2011
Experimentele Dansvideo
Video/animatie,
Revolver Media
Met dank aan Stroom Den Haag

Floris Kaayk, Metalolis Maligna, 2006

Floris Kaayk, The Origin of Creatures,
2010

Floris Kaayk, The Order Electrus, 2005
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Designer Maarten Schenkeveld is
geïnteresseerd in de vraag welke
objecten ontstaan als je jezelf als
ontwerper beperkingen oplegt.
Binnen elk ontwerp onderzoekt
hij de kansen en beperkingen van
materiaal en laat hij objecten
ontstaan met een eigen identiteit.
One Piece a Day is een project
waarbij Schenkeveld zichzelf de
opdracht gaf elk etmaal een nieuw
object te maken met gips, polyester
of beton. Hij mocht de volgende
ingrepen toepassen: ophangen,
opspannen en opblazen.
Op zijn site kun je zien hoe
Schenkeveld bouwt, mixed en vormen ingiet of overspuit. Hierdoor
ontstaan objecten die spannend
zijn om naar te kijken: je weet niet
goed of je naar een tafel, stel
benen of een boomstronk staat te
kijken. In Folding Concrete
onderzoekt Schenkeveld of het
waar is wat ze van beton zeggen:
dat het niet te buigen is en dat het
ook nooit houdt in gevouwen vorm.

Op video’s is te zien hoe Schenkeveld in een installatie met
behulp van metalen draden beton
optilt en probeert te vouwen.
Folding concrete is een onderzoek naar hoe materiaal reageert
buiten de grenzen van wat wel en
niet kan.
Schenkeveld ziet materialen of
objecten als unieke dingen met
een eigen persoonlijkheid. Door
de eigenschappen van materialen
af te tasten binnen door hem
zelf opgelegde grenzen, krijgen
objecten een eigen gezicht en
worden dooie materialen zoals
gips of beton warm en menselijk.
www.maartenschenkeveld.nl
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Bertus Gerssen is documentair
fotograaf en portretteert mensen
uit kleine gemeenschappen en
subculturen zoals Urkers, krakers
of radiopiraten. Gerssen werkt
het liefst in hun vertrouwde omgeving, waar hij als fotograaf deel
gaat uitmaken van de wereld die
hij in beeld wil brengen. Vaak zijn
het werelden waarvan we denken
dat ze raar en een beetje sneu
zijn, maar in de portretten kunnen
we veel levenslust en kracht zien,
en veel herkennen van onszelf.
In de serie Wie er is die blift er
al, over Urk, zien we mensen
elkaar omhelzen, samen zingen,
bierdrinken, met hun gezin op de
bank zitten, babysitten of vissen.
Wie er is die blift er al werd in
boekvorm door Gerssen zelf in
eigen beheer uitgegeven.
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www.bertusgerssen.nl

Bertus Gerssen

In 2013 won Gerssen een pitch
tijdens een fotoboekenmarathon
in Huis Marseille in Amsterdam,
een belangrijk Nederlands museum
voor fotografie. Daarmee kon hij
beginnen met zijn project Den
Haag Underground, waarvoor
hij alle ondergrondse feesten in
Den Haag afloopt. Op een blog
waarop Gerssen zijn reis vastlegt
zijn de foto’s te bekijken. Het zijn
rauwe zwart wit portretten van
mensen waarvan je soms niet
meer wist dat ze nog bestonden.
Toch zijn de beelden ook weer
heel erg herkenbaar:

dansen, biertje drinken, flirten,
stoer en toch verlegen in de
camera kijken. Best fijn om naar
te kijken, die scherpe foto’s in een
tijd waarin de geshopte selfies je
om de oren vliegen. Den Haag
Underground lijkt “mens zijn” te
vieren: het samen zijn, de gruizige
ruimtes, de gezichten die na een
avond drinken en dansen uit de
plooi zijn geraakt, de beschermde
wereld waarin de personages lijken
te leven: een andere planeet, en
toch ook weer heel herkenbaar.
Want wie wil nu niet ergens bij
horen?

Bertus Gerssen, Wie er is die blift er al, Mevr. Woord, oudste inwoner van Urk
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Beelden met een beat: Keith Haring
In de serie Game of Thrones zit
Wildling Ygritte opgesloten in
een uitzichtloos rotleven achter
the Wall, een torenhoge muur
die de Zuiderlingen hebben
opgetrokken tegen haar volk en
de White Walkers - een leger
poolzombies dat alles meesleurt
in zijn verwoestende honger naar
dood en vernietiging. Ze wordt
verliefd op een Crow (soldaat
van het vijandelijke leger) die ze
gevangen neemt, en hij op haar.
Om te overleven trotseert Ygritte
haar angst voor de val en beklimt
ze de kilometers hoge muur: alles
beter dan dit. ‘’If we die, we’ll
die,’’ zegt ze tegen haar geliefde.
‘’But first, we’ll live.’’

en onderdrukking het ook, of
misschien wel vooral gaat over
liefde en levenslust. In de brute
chaos worden mensen verliefd en
binden ze de strijd aan met duistere krachten die ze niet kunnen
overzien of begrijpen. Hoezo, je
ergens bij neerleggen. Leef, heb
lief - al gaat je kop eraf.

In de sprookjesachtige en grimmige realiteit van Game of Thrones
crossen mythe en werkelijkheid,
liefde en geweld, hemel en hel
dwars door elkaar. Niemand is
goed, niemand is slecht, maar
vooral: niemand is veilig. Iedereen
kan morgen aan de beurt zijn, of je
nu koning bent of slaaf - gezellig
dan.

Zo op het eerste oog valt het werk
van kunstenaar Keith Haring
moeilijk te rijmen met de donkere
en middeleeuwse wereld van
Game of Thrones. De heldere
storyboards van Haring lijken een
onschuldig universum vol licht
en sterren, waarin energieke en
stralende figuren onbezorgd 24/7
dansen en feesten. Wie beter kijkt,
ontdekt in het werk een rauwe en
gewelddadige werkelijkheid waarin
wurmen uit hoofden groeien,
hoofden door buikholtes steken,
mensen uit mensen springen,
armen transformeren in slangen
en waarin machines de mens in
de houtgreep houden. Ook in het
werk van Haring crossen hel en
hemel door elkaar.

Game of Thrones wordt wereldwijd
door miljoenen mensen bekeken.
Waarom zitten we met z’n allen te
kijken naar wrede fantasy voor 16
jaar en ouder? Misschien omdat
in de morbide cyclus van geweld

Met grafische lijnen schept
Haring een apocalyptische wereld
waarin open wezentjes zonder
herkenbare identiteit dansen,
omhelzen, muteren, moorden en
martelen.
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De lijnvoering mag dan glashelder
en lief zijn, de toon licht: de thematiek is dat zeker niet. Toch is
het werk niet somber, integendeel.
Van de doeken spat net zoveel
liefde en levenslust af als geweld
en ellende.
Haring schildert en tekent alles
wat hem verwondert: Mickey
Mouse, Aliens, baby’s, honden,
breakdancers, minnaars, het heelal
en de sterren. Alles wordt gemixed
in heldere en tegelijkertijd complexe
beelden die superlicht en ook
weer donker zijn, naïef en van de
straat, hypermodern en oeroud,
waardoor je soms het gevoel hebt
in een prehistorische grot naar een
videoclip van Jeroen Bosch te
kijken.
Anders dan de wrede en hypervisuele sprookjeswereld van Game
of Thrones is de duistere wereld
van Haring open, soms bijna
abstract vormgegeven. Je wordt
niet verpletterd onder details,
waardoor er ruimte is voor jouw
verbeelding en interpretatie.
Door de toegankelijke en universele vormen word je bij het beeld
betrokken: niet kijken is eigenlijk
geen optie.
Keith Haring
Keith Haring schildert ‘Zonder titel’, 1982
© Keith Haring Foundation
Foto: Ivan Dalla Tana
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Keith Haring
Zonder titel, acryl op doek, 150 x 150 cm, 1985
© Keith Haring Foundation
Collectie Alona Kagan, VS, courtesy: Tony Shafrazi Gallery, New York
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Haring werkte graag op straat,
waar hij de beat en vitaliteit voelde
die zo typerend is voor zijn werk.
Beroemd zijn de zogenaamde
subway drawings - krijttekeningen
op de zwarte vlakken waar
reclameposters verwijderd waren
- waarmee hij wilde communiceren
met een veel groter publiek dan het
selecte gezelschap dat zijn werk in
een galerie kwam bekijken.
De subway drawings zijn liever en
lichter, omdat hij in de openbare
ruimte rekening hield met een
breder publiek: ook kinderen
liepen langs zijn tekeningen.
Haring was diep onder de indruk
van straatkunstenaars, makers die
ondanks alle shit en weerstand
deden wat ze moesten doen:
graffiti, beat poetry oftewel rap,
hiphop en breakdance.
Met humorvolle kracht schiepen
deze kunstenaars een eigen stem
in een maatschappij waarin ze
veelal gediscrimineerd en genegeerd werden. Haring kon ademloos kijken naar de dansstijlen uit
die tijd zoals breakdance, hiphop
en electric boogie waarin dansers
bonkende energie omzetten in
technische beheersing en een
feilloos begrip van ruimte en
timing. Dans is veel terug te zien
in het werk van Haring, waarin

figuren zich vaak bewegend meten
met de buitenwereld. Dansers
zelf herkenden op hun beurt hun
bewegingen weer in de subway
drawings in New York. ¹
Keith Haring voelde een open
verbinding met de buitenwereld,
een soort kabel waar constant
energie doorheen raast en waar
hij iets mee moet. ‘’I am constantly
bombarded with influences from
my environment,’’ schrijft hij op 18
december 1978 in zijn dagboek,
‘’I only wish to throw some of
them back. To create energies/
influences that will affect others,
as theirs affect me.’’ Kunst maken
om publiek mee van de sokken
te blazen interesseerde hem niet.
Hij wilde iets teruggeven aan de
wereld die hem zoveel input gaf,
de mensen die zijn werk bekeken.
Vette doeken maken was minder
belangrijk dan communicatie:
‘’My paintings themselves are not
as important as the interaction
between the people who see
them, and the ideas that they
take with them after they leave
the presence of my painting (…)’’ ¹

1.

Haring, K. Journals (2010).
New York: Penquin Books.
© The Keith haring Foundation,
1996, 2010.
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De periode waarin Haring met
zijn werk de wereld veroverde de jaren ’80 - was een harde en
cynische tijd. Foto’s van New York
uit die periode doen denken aan
beelden die we nu uit Gaza of Syrië
kennen, een kapot niemandsland
waar niks lijkt te groeien met daar
doorheen metrowagons vol grafitti.
Straatkunstenaars waren soort van
guerilla’s, graffiti maken werd ook
wel bombing genoemd: je tag
ergens op gooien, het systeem
dissen, de wereld laten weten dat
jij er was - een kracht om rekening
mee te houden. Sommige kunstenaars raakten in die tijd zo verbijsterd over de oerconservatieve
overheid dat ze in lachen uitbarstten
en maar verder gingen met feesten:
wat maakte het nog uit.
Keith Haring niet. Zijn beeldtaal
mag dan zachtaardig en open
zijn, sommige werken zijn felle en
woedende registraties van de
misstanden uit zijn tijd. ‘’AIDS,
crack, military escallations, elections, fundamentalists: it’s too big
and it’s too late,’’ schrijft Haring
op 22 juli 1988. ‘’All you can do
is these little things to feed the
situation.’’ ¹

1.

Haring, K. Journals (2010).
New York: Penquin Books.
© The Keith haring Foundation,
1996, 2010.
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Onze tijd lijkt veel op die van
Haring, qua wereldwijde rotzooi.
Miljoenen mensen op de vlucht,
uitzichtloze conflicten, aanslagen,
milieuvervuiling, dreiging uit het
Oosten en een constant gevoel
van naderend onheil - als de hel al
niet gewoon op straat losbreekt.
Het gevoel dat de problemen te
groot zijn lijkt alom aanwezig, ook
onder kunstenaars. Wat kun je
doen? En heeft het zin?

Nou en of het zin heeft. Hoe
gruwelijk ook, rotzooi en onrecht
inspireert om iets van het leven
te maken, een beter mens te zijn.
Verdriet, medeleven en woede
omzetten in beeld is een soort
basisbehoefte en gebeurt overal:
bloemen, tekeningen en kaarsen
bij een ambassade, licht in de
kleuren van de Franse vlag, miljoenen cartoons en tekeningen
die verspreid worden op internet.

Het inspireert mensen om weer
nieuwe dingen maken, met een
voetbal onder hun arm naar een
AZC te lopen of een arm of deken
om iemand heen te slaan.

Keith Haring
Zonder titel, sumi-inkt op papier,
106 x 206,4 cm, 1981
© Keith Haring Foundation
Mugrabi Collectie
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Ik leef en ben van plan daarmee
door te gaan: mij krijg je never
nooit niet op de knieën.
Die boodschap zie je ook terug
in het werk van Keith Haring, dat
na meer dan dertig jaar nog altijd
van de muren spat. In the Poltical
Line kun je zien hoe een kunstenaar
wanhoop en levenslust samen
laat gaan in beelden die energie
geven - of je ze nu mooi vindt of
niet.

En verder geeft de expositie een
mooi en helder overzicht van de
werklust van Haring - die echt
oneindig leek - waarbij je je af
kunt vragen of hij een maker is of
een medium, een doorgeefluik
waardoor alle buzz van buiten
zich vertaalt in een vorm waar wij
naar staan te kijken.
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Keith Haring
De Great White Way, acryl op doek,
114,3 x 426,7 x 11,4 cm, 1988
© Keith Haring Foundation
Collectie Keith Haring Foundation

Het is wel jammer dat de werken
in de tentoonstelling nu zo los
van de straat en de wereld gepresenteerd worden. Er is veel
aandacht voor vormgeving maar
minder voor sfeer en context:
het was gaaf geweest als er ook
video’s werden getoond of als er
ergens een vette muziekinstallatie
had gestaan. De bookstore, onder
meer met boeken over hiphop,
graffiti en het dagboek van Haring,
is goed.

The Political Line laat je meekijken met een kunstenaar die
vooral wilde geven en communiceren met een wereld waar hij
zielsveel van hield, maar die hem
ook somber stemde.

Keith Haring
Profeten van woede, acryl op doek,
304,8 x 457,2 cm, 1988
© Keith Haring Foundation
Collectie Keith Haring Foundation

Bronnen
// Adriani, Haring, Melcher (2001). Keith Haring: Heaven and Hell.

Catalogus bij gelijknamige expositie Museum Moderne Kunst
Karlsruhe & Mseum Booijmans van Beuningen Rotterdam, 2002.
Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz.
// Burroughs et.al. (1990). Keith Haring: Future Primeval. New York:
Abeville Press Publishers.
// Clausen,C. The universe of Keith Haring: art is for everyone (2007).
Documentaire. Amsterdam: Homescreen.
// Haring, K. Journals (2010). Copyright © The Keith haring
Foundation, 1996, 2010. New York: Penquin Books.
// Keith Haring: The Political Line. Kunsthal Rotterdam, 2015.
www.kunsthal.nl/nl/tentoonstellingen/keith-haring
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Planning ochtend
10:00 // 		 Inloop met koffie en thee, introductie over

			

De Besturing in ‘De Kantine’
10:20 // 		
Start in de loods.
			Groepen gaan mee met de eerste maker
10:40 // 		 Wissel in de loods.
10:45 // 		 Groepen gaan mee met de tweede maker
11:05 // 		
Wissel in de Loods.
11:10 //			
Groepen gaan mee met de derde maker
11.30 // 		 Wissel in de Loods
11:40 //			
Groepen gaan mee met de laatste maker
12:00 //			
Afscheid

Planning middag
12.30 // 		
13.30 // 		
14.00 // 		
16.00 // 		
16.30 // 		

Gezamenlijke lunch
Bus vertrekt naar Rotterdam
Aankomst bij Kunsthal
Bus vertrekt naar Breda
Aankomst Breda

Colofon
Deze reader verschijnt ter gelegenheid van de van de start van de vooropleiding
van AKV|St.Joost, 28 november 2015.
Auteur // Cornelie Samsom
Ontwerp // Linda van Rossum
Dank aan // Floris Kaayk, Bertus Gerssen en de Kunsthal Rotterdam voor het ter
beschikking stellen van de afbeeldingen.
Concept, organisatie en begeleiding excursie // Tineke van Veen,
Franca Beijers, Cornelie Samsom, Saskia Westerbeek en Rob Schouten.
© AKV|St.Joost // Cornelie Samsom, Floris Kaayk, Bertus Gerssen,
Keith Haring Foundation.

