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Dramatisch? Ja. Maar huilen hoeft
niet;
NRC gaat uit
BYLINE: Joyce Roodnat
SECTION: Cultureel Supplement
LENGTH: 704 woorden
Een afgedankte parkeergarage in de Amsterdamse
Bijlmer. Op de betonnen slakkenhuiscurves van
parkeerkolos Klieverink ontrolt zich Present Forever:
nieuwe kunst, vooral van beeldenmakers ('beeldhouwer'
is een absurd ontoereikende term aan het worden) die
opgewonden hun gang zijn gegaan, sedert hun een maand
of drie terug gevraagd werd iets bij te dragen. Veel van
wat ze maakten zal alleen maar hier te zien zijn. Dat is
een mooie gedachte, het definieert de spanning van kunst.
Wie er niet bij was, heeft pech. Die zal het moeten doen
met van horen zeggen.
De parkeergarage herbergt wonderen. Ik val voor de
installatie van Melanie Bonajo: een quasi huiselijk
landschapje. (Ze maakte eerder een ijzersterke reeks
'furniture bondage' - wat letterlijk genomen mag worden:
vrouwen, ingesnoerd in stoelen, potten, pannen en
zwabbers en zo.) En omdat hij zo lekker stinkt, zou ik
zou graag een nachtje logeren in de beschimmelde
oud-kartonnen boomhut die Izaak Zwartjes tegen het
plafond van de bovenste parkeerlaag kleefde. Ik houd
meteen van Martin Bezemer en zijn mintgroene
clavecimbel met evenveel zwarte als witte toetsen. ,,Wil
je 'm proberen? Speel maar, hoor", zegt hij. En dan kijkt
hij glunderend hoe ontregelend dat is, zo'n atypische
toetsenorde, de snaren gestemd volgens een wiskundig

systeem. Ik hoop dat een waaghalzerige pianist erop zal
willen spelen, dan is het pas echt af.
Maar het meest mysterieuze werk is te vinden op de
onderste ring van de garage. Daar tolt traag een zwarte
Jaguar rond. Ondersteboven, op zijn dak. Het symbool
van macht is nu eenzaam, hulpeloos. Sovereign heet dit
werk, en het is van Lotte Geeven. Trots staat ze erbij, nog
een beetje high van de gedachte dat het haar gelukt is.
,,Dat zijn de spierballen van de kunst", zegt ze. ,,Je hebt
een helder idee en je vecht en dan krijg je het voor
elkaar." Anderhalve maand geleden ontwierp ze de
installatie. De Nederlandsche Bank steunde het project,
maar een auto had ze niet en op Marktplaats vond ze niet
wat ze zocht. ,,Sexy moest hij zijn, imponerend. Zwart."
Rondfietsend zag ze hem staan, in een wagenpark voor
tweedehands auto's. ,,Kan ik die kopen?" vroeg ze. ,,Jij
niet", lachte de handelaar. Veel te kostbaar. Maar de
eigenaar bleek een veteraandanser bij Het Nationale
Ballet te zijn. Hij wilde wel luisteren naar Lotte Geevens
voorstel. Zijn auto verstrikt in een eindeloze pirouette, dat
idee stond hem aan. Ze kreeg de Jaguar ver onder de
prijs.
Na afloop van Present Forever, in september, wordt
Sovereign ontmanteld. Maar Geeven filmde een dag en
een nacht, 24 uur lang, de strijd van de reuzentor op zijn
rug, S.O.S.'end met zijn koplampen. Die film is voor de
DNB-kunstcollectie.
Onderdeel van de film is het consigne dat vertoning
alleen synchroon met de daadwerkelijke tijd mag. Drie
uur 's ochtends in de film is dat ook in de werkelijkheid.
Geeven zag het liefst een 24-uursprojectie op de gevel
van DNB in Amsterdam. ,,Het zou het best passen op de
vensters van de directiekamer", mijmert ze.
In die parkeergarage in de Bijlmer kan ik me moeilijk
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losmaken van de tollende auto. Een zwarte zwaan in
doodsnood, stervend, steeds maar stervend. Doodgaan is
zo simpel niet. Maar kijk er langer naar en je ziet hem
zweven.

een gerimpelde wang. Het is oneindig triest en het biedt
een even soeverein gevoel van schoonheid.

In de film Volcano zie ik ook het zweven van het sterven.
Het is een IJslandse film, over een suïcidale ouwe
sikkeneur. Hij wil dood maar zijn vrouw is hem voor. Die
krijgt een beroerte en raakt in coma. Hij stijgt boven
zichzelf uit als hij tegen alle verwachtingen in besluit
haar thuis te houden en te verzorgen tot het einde. Haar
sterven stelt het zijne uit, hij moet nog door. Hij leert zijn
zelfmedelijden af, hij tolt om zijn as en die as is de vrouw
die tegen de klippen op van hem is blijven houden, tot ze
er, letterlijk, bij neerviel. Dramatisch? Ja. Maar huilen
hoeft niet.

Doodgaan is zo simpel niet. Maar kijk er langer naar en je
ziet de auto zweven

De film durft ruimte te nemen voor het verschrikkelijke,
zonder kitsch of sentiment aan te boren. Het vastplakken
van een luier over een oude vrouwenbuik. De
ontluistering. De stank. De onwillekeurige liefkozing van
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Vergezichten in een garage
BYLINE: Lucette ter Borg
SECTION: Cultureel Supplement
LENGTH: 1414 woorden
SAMENVATTING
Parkeergarage Klieverink in de Bijlmer is het ongewone
decor voor een 'wilde expositie' met ruim vijftig
kunstenaars. ,,Alle kunst hier is zintuiglijk, vitaal, zoals
kunst bedoeld is."
VOLLEDIGE TEKST:
Steeds als ik kom aanrijden over de Kromwijkdreef in
Amsterdam-Zuidoost en bij het rode stoplicht wacht om
de Karspeldreef in te slaan, denk ik niet aan Nederland,
niet aan Amsterdam, maar aan de binnenstad van Detroit.
Dit is Kraaiennest, het reusachtige afgebrokkelde hart van
de 'K-buurt' in Amsterdam-Zuidoost. Kraaiennest was
vroeger in gebruik als winkelcentrum, met een
parkeergarage op het dak. Hoogbouwflats eromheen. Een
verhoogd busstation en een metrolijn voerden bezoekers
aan en af. Maar Kraaiennest verpauperde, streetgangs en
junks kregen het voor zover ze konden voor het zeggen.
Al in 1992 stond het winkelcentrum op de nominatie om
afgebroken te worden. Net als de hoogbouwflats
eromheen, het busstation en nog drie andere
parkeergarages.
Die flats zijn voor het grootste deel daadwerkelijk
gesloopt. Het busplatform is met de grond gelijk
gemaakt. Bewoners zijn verhuisd. Kraaiennest is er nog
steeds, al is het winkelcentrum al sinds maart dicht.

Afgelopen mei zou dan eindelijk - na het zoveelste uitstel
- de sloopkogel erin gaan. Maar de sloop is opnieuw
verzet, tot augustus. De bewaker van de parkeergarage
aan de overkant haalt zijn schouders op. Wanneer ze met
Kraaiennest aan de gang gaan? ,,Uhh, nooit ofzo?"
Die tegenoverliggende parkeergarage heet Klieverink en
is nog wel in gebruik. Het kunstenaarsinitiatief Fatform
vestigde zich er in mei na drie jaar Kraaiennest. Het
kreeg ook het aanpalende kantoor - vroeger domicilie van
het Leger des Heils en de Arise For Christ Jesus
Ministries International. Die ruimtes heeft het initiatief
gratis in bruikleen gekregen van het Projectbureau
Vernieuwing Bijlmermeer.
Volgens projectmedewerker Frank Speerstra verhoogt
Fatform het gevoel van veiligheid in de buurt door de
reuring die het project veroorzaakt. Het plein tussen
Kraaiennest en de metro-ingang is namelijk geen plek
waar je 's avonds graag in je eentje je hond uitlaat. ,,Met
Fatform zijn er altijd wel mensen op het dak, soms wel
tot negen uur of later." Bovendien, zegt hij, ,,maken de
kunstenaars die oude garages eigenlijk alleen maar
mooier."
Fatform is een bijzonder kunstenaarsinitiatief. Het is niet
alleen een rauwe tentoonstellingsruimte, maar ook een
vrijstaat van eco-bewuste radicalen, een club van
utopische piraten die zich in de geest van de Amerikaanse
dichter en politiek schrijver Hakim Bey met hun eigen
'temporary autonomous zone' tussen het beton van de
Bijlmer hebben genesteld. De organisatoren wonen in de
Bijlmer, en betrekken de buurt in alles wat ze doen bij
Fatform. Of het nu hiphopklassen zijn, tentoonstellingen
met postpunk-dj's en feesten uit de buurt, de aanleg van
moestuinen op het dak van de parkeergarages,
demonstraties van de plaatselijke taekwondoschool of
kookclubs. ,,Je kunt hier niet even een concertje geven en
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dan weer weggaan", zegt Fatform-oprichtster Daniela
Bershan (32) gedecideerd. ,,Dat pikken de mensen niet.
Dan komen ze niet."
Een toverwoord dat veel bij Fatform valt is 'energie'.
Zonder positieve energie van iedereen die vrijwillig de
armen uit de mouwen steekt, zou de motor van Fatform
niet kunnen draaien.
Wilde expositie
Op dit ogenblik werkt die motor in Fatform op volle
toeren. Het grootste evenement dat het initiatief ooit heeft
gerealiseerd - met een budget van 60.000 euro - is
zaterdag in parkeergarage Klieverink geopend. In de
winter vroeg Bershan aan Ad de Jong en Manuel Klappe
- in 2010 de drijvende krachten achter de succesvolle
beeldhouwkunsttentoonstelling Beeld Hal Werk in
Amsterdam-Noord - om samen iets gelijksoortigs maar
dan anders te maken. Bas Oudt sprong in voor het
ontwerp. In de korte tijd van drie maanden is het resultaat
daar: de tentoonstelling Present Forever die de hele
zomer te zien zal zijn.
Present Forever is een 'wilde expositie', zoals De Jong
het noemt, van 55 beeldhouwers, schilders en tekenaars
die volgens hem te weinig in Nederland worden getoond.
Er zijn bekende namen, zoals Krijn de Koning, Natasja
Kensmil en Job Koelewijn, maar ook veel jonge,
aanstormende kunstenaars die zijn uitgedaagd om in deze
atypische tentoonstellingsarchitectuur groots uit te halen.
Maze de Boer heeft een deel van de verlopen garage
totaal in oude eer hersteld - plafonds geverfd, ramen
gelapt,
vloeren
geschrobd,
markeringen
terug
aangebracht. De fragiele, Japanse kunstenaar Sachi
Miyachi heeft dag en nacht getimmerd aan een golfcourse
van hout die tegen het dak van de garage lijkt te zijn
aangeplakt. Je kunt in het vurenhouten bouwwerk
klimmen en zelf een bal slaan.
Izaak Zwartjes heeft een soort molshoop van hout en met
mest ingesmeerd karton tegen het plafond aan gekit, waar
hij zijn slaapzak heeft uitgerold en woont alsof hij de
laatste overlevende is van een wereld die staat te vergaan.
En Lotte Geeven kan best een paar handen gebruiken bij
het naar boven duwen van haar werk: een oude Jaguar
Sovereign, waar ze het motorblok uit heeft gesloopt. De
Jaguar moet gekanteld op zijn kop, de wielen moeten er
dan 'even' af, anders kan de auto de draai onder het
plafond niet maken, en dan er weer op. Op zijn kop,
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wielen er weer op, met de koplampen groot aan, draait de
Jaguar bij de opening van Present Forever rond en
verbeeldt geslaagd de schoonheid van iets wat niet langer
werkt op de manier waarvoor het ooit bedoeld was.
Verspreid over drie niveaus van de parkeergarage zijn
installaties ingericht, tempels van tieten gebouwd,
triomfbogen aangelegd, vloerschilderingen gemaakt, een
boekhandel, zeefdrukwerkplaats, een bar en restaurantje
opgetrokken. Bezoekers worden midden op het tweede
niveau van de parkeergarage gekatapulteerd, en kunnen
dan zelf hun weg zoeken, omhoog, omlaag en weer
omhoog. Organisator Manuel Klappe wil dat de bezoeker
in ,,een ontploffing terechtkomt die hijzelf veroorzaakt".
Er is geen routing, geen tekstborden - helemaal niks,
alleen namen van makers en kunstwerken die de bezoeker
zelf tot leven moet wekken. Iedere plek in de garage biedt
steeds weer een nieuw vergezicht, een nieuwe
mogelijkheid voor een andere weg. Zolang je maar blijft
in het hier en nu - in de garage, bij de tentoongestelde
kunst, steeds weer opnieuw.
,,Niets hier in de garage zegt dat je het gebouw mooi
moet vinden", zegt De Jong. ,,De parkeergarage staat op
de onderste sport van de ladder van architectuur. Heel
anders dan het nieuwe Stedelijk Museum, dat aan alle
kanten uitstraalt: 'Bezoeker - jij komt op de laatste plaats.
Ik, het gebouw, op de eerste. Jij moet mij mooi vinden.'
Hier kan de bezoeker zich totaal concentreren op de
absolute waarden van het kunstwerk. Je kijkt ernaar en
dat is het. Er worden geen verbanden gelegd. Die leg je
zelf. We willen niet die lineaire onzin: na Cézanne krijg
je dit, dan krijg je dat, en vervolgens weer dat. Dat kan
gewoon niet. Alles is tegelijkertijd."
Zonder tijd en plaats
In garage Klieverink is geen videokunst, geen fotografie,
want ,,die registreert, regisseert, haalt je uit de plek waar
je bent." Ook is er geen conceptuele kunst. ,,Conceptuele
kunst legt altijd een relatie met de omgeving", zegt
Bershan. ,,De kunst die we hier tonen is niet aan tijd en
plaats gebonden. Alle kunst hier is zintuiglijk, vitaal,
komt van binnen naar buiten. Iedere mens ontdekt de
wereld via zijn zintuigen. Veel goede kunst doet dat ook."
De Jong: ,,Wij tonen hier ook ons eigen werk. Wij
begrijpen wat het is om iets te maken. Curatoren en
museumdirecteuren zijn steeds meer een sturende factor
geworden in de kunst. Wij willen laten zien hoezeer dat
een leugen is. Wij willen kunstenaars zo inspireren dat ze
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eerst werk máken voordat ze erover gaan praten. We
willen dat ze zichzelf overtreffen, dat er werk ontstaat
waarvan ze zeggen: 'Wow, ik wist niet dat ik het in me
had.' We gaan op bezoek in het atelier en zeggen: 'Dit
vinden wij niet oké, maar dat wel. Ga daar eens verder
mee aan de slag.' En wat eruit komt, is van tevoren niet
voorspelbaar of zichtbaar. In die onzekerheid, in dat
anarchistische zwart, moet je je hak zetten en dan maar
zien wat er gebeurt."
Present Forever. T/m 30 sept in parkeergarage
Klieverink,
Amsterdam-Zuidoost.
Metrohalte
Kraaiennest. Dag. 11-19 uur. Toegang EUR 7,50.
Parkeren gratis. Inl: fatform.com
'Iedere mens begint de wereld te ontdekken via zijn
zintuigen'
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'De parkeergarage staat op de onderste sport van de
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GRAPHIC: Parkeergarage Klieverink is het decor voor
de installaties, schilderijen en tekeningen van 55
kunstenaars
Foto Maurice Boyer
PUBLICATION-TYPE: Krant
JOURNAL-CODE: NRC Handelsblad

Copyright 2012 PCM Uitgevers B.V.
All Rights Reserved

3. nrc next “Kunst in de parkeergarage” 2 augustus 2012
1 of 1 DOCUMENT

NRC.NEXT
2 augustus 2012 donderdag

Kunst in de parkeergarage
BYLINE: Lucette ter Borg
SECTION: Uit
LENGTH: 1326 woorden
SAMENVATTING
Parkeergarage Klieverink in de Amsterdamse Bijlmer is
het decor voor een wilde expositie.
De buurt doet zelf ook mee.
VOLLEDIGE TEKST:
Medewerker kunst
Steeds als ik kom aanrijden over de Kromwijkdreef in
Amsterdam-Zuidoost en bij het rode stoplicht wacht om
de Karspeldreef in te slaan, denk ik niet aan Nederland en
niet aan Amsterdam, maar aan de binnenstad van Detroit.
De gevels staan er hier bij als een door de zon verbrande
buik, de vellen hangen eraan. Rode en witte golfplaten
zijn op cruciale plekken verdwenen, beklad of
beschadigd. Tussen de golfplaten doemt een groot
donker hol.
Dit is Kraaiennest, het reusachtige afgebrokkelde hart van
de 'K-buurt' in Amsterdam-Zuidoost. Kraaiennest was
vroeger winkelcentrum, met een parkeergarage op het
dak. Hoogbouwflats eromheen. Een verhoogd busstation
en metrolijn voerden bezoekers aan en af. Maar
Kraaiennest verpauperde, bendes en junks kregen het
voor het zeggen. Al in 1992 stond het winkelcentrum op
de lijst om te worden afgebroken. Net als de
hoogbouwflats eromheen, het busstation en nog drie
andere garages.

Die flats zijn voor het grootste deel gesloopt. Het
busplatform is met de grond gelijkgemaakt. Bewoners
zijn verhuisd. Afgelopen mei zou dan eindelijk de
sloopkogel erin gaan. Maar de sloop is opnieuw verzet,
tot augustus. De bewaker van de parkeergarage haalt zijn
schouders op. Wanneer ze met Kraaiennest aan de gang
gaan? ,,Uhh, nooit ofzo?"
Die tegenoverliggende parkeergarage heet Klieverink en
is nog wel in gebruik. Het kunstenaarsinitiatief Fatform
vestigde zich er in mei. Het kreeg ook het aanpalende
kantoor - vroeger domicilie van het Leger des Heils en de
Arise For Christ Jesus Ministries International.
Volgens projectmedewerker Frank Speerstra verhoogt
Fatform het gevoel van veiligheid in de buurt door de
reuring die het project veroorzaakt. Het plein tussen
Kraaiennest en de metro-ingang is namelijk geen plek
waar je 's avonds graag in je eentje je hond uitlaat. ,,Met
Fatform zijn er altijd wel mensen op het dak, soms wel
tot negen uur of later."
Fatform is een bijzonder kunstenaarsinitiatief. Het is niet
alleen een rauwe tentoonstellingsruimte, maar ook een
vrijstaat van ecobewuste radicalen, een club van
utopische piraten die zich met hun eigen 'temporary
autonomous zone' tussen het beton van de Bijlmer
hebben genesteld. De organisatoren wonen in de Bijlmer
en betrekken de buurt in alles wat ze doen. Of het nu
hiphopklassen zijn, tentoonstellingen met postpunk-dj's
en feesten in de buurt, de aanleg van moestuinen op het
dak van de parkeergarages, demonstraties van de
plaatselijke taekwondoschool of kookclubs. ,,Je kunt hier
niet even een concertje geven en dan weer weggaan",
zegt Fatform-oprichtster Daniela Bershan (32)
gedecideerd. ,,Dat pikken de mensen niet. Dan komen ze
niet."
Een toverwoord dat veel bij Fatform valt is 'energie'.
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Zonder positieve energie van iedereen die vrijwillig de
armen uit de mouwen steekt, zou de motor van Fatform
niet kunnen draaien.
Op dit ogenblik werkt die motor in Fatform op volle
toeren. Het grootste evenement dat het initiatief ooit heeft
gerealiseerd - met een budget van 60.000 euro - is
zaterdag in parkeergarage Klieverink geopend. In de
winter vroeg Bershan aan Ad de Jong en Manuel Klappe
- in 2010 de drijvende krachten achter de succesvolle
beeldhouwkunsttentoonstelling Beeld Hal Werk in
Amsterdam-Noord - om samen iets gelijksoortigs maar
dan anders te maken. Bas Oudt sprong in voor het
ontwerp. In de korte tijd van drie maanden is het resultaat
daar: de tentoonstelling Present Forever die de hele
zomer te zien zal zijn.
Present Forever is een 'wilde expositie', zoals De Jong
het noemt, van 55 beeldhouwers, schilders en tekenaars
die volgens hem te weinig in Nederland worden getoond.
Er zijn bekende namen, zoals Krijn de Koning, Natasja
Kensmil en Job Koelewijn, maar ook veel jonge,
aanstormende kunstenaars die zijn uitgedaagd om in deze
atypische tentoonstellingsarchitectuur groots uit te halen.
Maze de Boer heeft een deel van de verlopen garage
totaal in oude eer hersteld - plafonds geverfd, ramen
gelapt,
vloeren
geschrobd,
markeringen
terug
aangebracht. De fragiele, Japanse kunstenaar Sachi
Miyachi heeft dag en nacht getimmerd aan een golfcourse
van hout die tegen het dak van de garage lijkt te zijn
aangeplakt. Je kunt in het vurenhouten bouwwerk
klimmen en zelf een bal slaan.
Izaak Zwartjes heeft een soort molshoop van hout en met
mest ingesmeerd karton tegen het plafond aan gekit, waar
hij zijn slaapzak heeft uitgerold en woont alsof hij de
laatste overlevende is van een wereld die staat te vergaan.
En Lotte Geeven kan best een paar handen gebruiken bij
het naar boven duwen van haar werk: een oude Jaguar
Sovereign, waar ze het motorblok uit heeft gesloopt. De
Jaguar moet gekanteld op zijn kop, de wielen moeten er
dan 'even' af, anders kan de auto de draai onder het
plafond niet maken, en dan er weer op. Op zijn kop,
wielen er weer op, met de koplampen groot aan, draait de
Jaguar bij de opening van Present Forever rond en
verbeeldt geslaagd de schoonheid van iets wat niet langer
werkt op de manier waarvoor het ooit bedoeld was.
Verspreid over drie niveaus van de parkeergarage zijn
installaties ingericht, tempels van tieten gebouwd,
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triomfbogen aangelegd, vloerschilderingen gemaakt, een
boekhandel, zeefdrukwerkplaats, een bar en restaurantje
opgetrokken. Bezoekers worden midden op het tweede
niveau van de parkeergarage gekatapulteerd en kunnen
dan zelf hun weg zoeken, omhoog, omlaag en weer
omhoog. Organisator Manuel Klappe wil dat de bezoeker
in ,,een ontploffing terechtkomt die hijzelf veroorzaakt".
Er is geen routing, geen tekstborden - helemaal niks,
alleen namen van makers en kunstwerken die de bezoeker
zelf tot leven moet wekken. Iedere plek in de garage biedt
steeds weer een nieuw vergezicht, een nieuwe
mogelijkheid voor een andere weg. Zolang je maar blijft
in het hier en nu - in de garage, bij de tentoongestelde
kunst, steeds weer opnieuw.
,,Niets hier in de garage zegt dat je het gebouw mooi
moet vinden", zegt De Jong. ,,De parkeergarage staat op
de onderste sport van de ladder van architectuur. Heel
anders dan het nieuwe Stedelijk Museum, dat aan alle
kanten uitstraalt: 'Bezoeker - jij komt op de laatste plaats.
Ik, het gebouw, op de eerste. Jij moet mij mooi vinden.'
Hier kan de bezoeker zich totaal concentreren op de
absolute waarden van het kunstwerk. Je kijkt ernaar en
dat is het. Er worden geen verbanden gelegd. Die leg je
zelf. We willen niet die lineaire onzin: na Cézanne krijg
je dit, dan krijg je dat, en vervolgens weer dat. Dat kan
gewoon niet. Alles is tegelijkertijd."
In garage Klieverink is geen videokunst, geen fotografie,
want ,,die registreert, regisseert, haalt je uit de plek waar
je bent". Ook is er geen conceptuele kunst. ,,Conceptuele
kunst legt altijd een relatie met de omgeving", zegt
Bershan. ,,De kunst die we hier tonen is niet aan tijd en
plaats gebonden. Alle kunst hier is zintuiglijk, vitaal,
komt van binnen naar buiten. Iedere mens ontdekt de
wereld via zijn zintuigen. Veel goede kunst doet dat ook."
De Jong: ,,Wij tonen hier ook ons eigen werk. Wij
begrijpen wat het is om iets te maken. Curatoren en
museumdirecteuren zijn steeds meer een sturende factor
geworden in de kunst. Wij willen laten zien hoezeer dat
een leugen is. Wij willen kunstenaars zo inspireren dat ze
eerst werk máken voordat ze erover gaan praten. We
willen dat ze zichzelf overtreffen, dat er werk ontstaat
waarvan ze zeggen: 'Wow, ik wist niet dat ik het in me
had.' We gaan op bezoek in het atelier en zeggen: 'Dit
vinden wij niet oké, maar dat wel. Ga daar eens verder
mee aan de slag.' En wat eruit komt, is van tevoren niet
voorspelbaar of zichtbaar. In die onzekerheid, in dat
anarchistische zwart, moet je je hak zetten en dan maar
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zien wat er gebeurt."
Present Forever. T/m 30 sept in parkeergarage
Klieverink, tegenover metrohalte Klieverink in
Amsterdam-Zuidoost. Toegang 7,50 euro, zie
fatform.com.
LOAD-DATE: August 1, 2012
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parkeergarage Klieverink.
Foto's Maurice Boyer
Werk van Natasja Kensmil.
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Twitteraars regisseren
mee met Film Festival

Lijsttrekkersdebat
opnieuw in Carré

Ruim twaalf mille voor
plaat van The Beatles

Talkshow van Van de Ven
en Van Koningsbrugge

UTRECHT – Het Nederlands Film
Festival (NFF) laat twitteraars op
6 augustus meewerken aan het NFFpromotiefilmpje. Filmfans kunnen
via Twitter aanwijzingen geven voor
de regie van de film. Acteurs die meewerken aan het project zijn onder anderen Tygo Gernandt en Halina
Reijn. Martijn de Jong regisseert.

AMSTERDAM – RTL Nieuws, Elsevier,
Het Financieele Dagblad en BNR
Nieuwsradio houden net als twee
jaar geleden een lijsttrekkersdebat in
Carré onder leiding van Rick Nieman. Toen kwam CDA-leider Jan
Peter Balkenende in opspraak door
‘u kijkt zo lief’ te zeggen tegen presentatrice Mariëlle Tweebeeke.

AMSTERDAM – Een zeldzame uitgave van het album Introducing… The
Beatles is voor 15.000 dollar (ruim
12.000 euro) op de Amerikaanse veilingsite eBay verkocht. Dit album
was de eerste uitgave van de Beatles
in de Verenigde Staten. Het verscheen in 1964 op het Amerikaanse
label Vee-Jay.

AMSTERDAM – Jeroen van Koningsbrugge werkt met zijn Neonletterscollega Dennis van de Ven aan een
humoristische talkshow zoals het
bekende Saturday night live. De werktitel van de Nederlandse variant is
Jurk, ook de naam van de band van
het tweetal. Zij onderhandelen nu
met de Avro.

Van Koningsbrugge (l) en Van de Ven.

55 kunstexplosies voor alle zintuigen
Kunstorganisatie Fatform
verovert met 55
geestverwanten een
verlaten parkeergarage in
Amsterdam-Zuidoost.
De groepstentoonstelling
Present forever, 55
contemporary Dutch artists
opent zaterdag.

T

DANIËL BERTINA
wee jaar geleden ging Fatform van start: een kunstproject, rooftop party en
vrijstaatje op het dak van
winkelcentrum Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost, opgezet
door het anarchistische kunstenaarscollectief Fuck en productiebedrijf
Vinger.nl. In de zomermaanden organiseerden ze hier rauwe exposities
met experimentele (video)kunst, installaties, performances, debatten,
mode, schilderkunst, sculpturen en
hiphopshows.
Onlangs is Fatform een paar honderd meter opgeschoven. De nieuwe
incarnatie huist nu in garage Klieverink en het aangrenzende kantoorgebouw, omringd door grauwe modernistische Bijlmerflats, hypermoderne
nieuwbouw, de Djame Masdjied Taibahmoskee, een leegstaand winkelcentrum en metrostation Kraaiennest.
Zaterdag 28 juli opent hier Present
forever: een enorme groepstentoonstelling van 55 cutting edge hedendaagse kunstenaars onder wie Natasja Kensmil, Jonas Ohlsson, John
Körmeling, Job Koelewijn en Erik
Mattijssen, uitgesmeerd over ruim
3500 vierkante meter parkeergarage.
Kunstenaars Daniela Bershan en Ad
de Jong en kunsthistoricus Manuel
Klappe stelden de tentoonstelling samen, die werd ingericht door ontwerper Bas Oudt. Present forever is van 28
juli tot en met 30 september te bezoeken.
Bershan: “We hebben al onze kunstenaars uitgedaagd om een fysiek
kunstwerk te presenteren dat zo dicht
mogelijk raakt aan hun puurste,
meest radicale drijfveer om kunst te
maken. De essentie van hun praktijk.
En die radicaliteit, die voel je als kijker.” De Jong haakt in: “Binnen die
opdracht hebben we ze geprobeerd

Kunstenaar Izaak Zwartjes in zijn boomhutachtige installatie. ‘Puur visueel, direct contact tussen kunst en bezoekers is hier bijna onvermijdelijk.’
zo veel mogelijk aan te moedigen om
nóg meer tot de kern te komen.” Bershan: “Als kunstenaars moeten we allemaal in dat zwarte gat durven
springen.”
Beiden komen nauwelijks boven
het schelle kabaal uit. Parkeergarage
Klieverink galmt als een kerk, want er
wordt hard gewerkt. In teams werken
de kunstenaars, hun assistenten en
tientallen vrijwilligers zich in het
zweet om Present forever op tijd af te
krijgen.

‘D

eze ruimte is toch een
droom voor elke beeldhouwer!” roept De Jong. Hij is
geestesvader van kunstruimte W139
en was twee jaar geleden één van de
organisatoren van Beeld Hal Werk,
een vergelijkbaar immense groepstentoonstelling in een verlaten fabriekshal in Amsterdam-Noord. “We
zijn mijlenver verwijderd van de huidige benauwende museumpraktijk,”
gaat De Jong verder. “Dat spreekt me
heel erg aan. Fatform speelt zich af
middenin de publieke ruimte, en ook

de schaal is enorm. Dat maakt een
puur visueel, direct contact tussen de
kunst en de bezoekers bijna onvermijdelijk.”
Present forever is een soort stedelijke
beeldentuin, verspreid over drie verdiepingen parkeergarage. Nadrukkelijk zonder vaste route, zegt De Jong.
“Dat moedigt bezoekers aan om zelf
keuzes te maken. Waar wil ik naartoe?
Wat wil ik zien? Wat trekt me aan?”
Zoals de dreigende insectachtige
sculptuur van voormalig Prix de
Rome-basisprijswinnaar
Maartje
Korstanje van karton en houtlijm, of
het geraamte van wrakhout en tl-buizen van Jabu Arnell, dat doet denken
aan een aangespoeld scheepswrak.
Medewerkers van kunstenaar Maze
de Boer zijn bezig om een paar vierkante meter van de grauwe, afgeragde garage weer helemaal in oorspronkelijke staat te restaureren, terwijl
een verdieping hoger Sachi Miyachi
een houten golfbaan in elkaar timmert. Bershan wijst naar de Mad Maxachtige boomhut van Izaak Zwartjes,
hangend aan het plafond. “Kijk, als

ik dat zie, dan voel ik me weer een
kind, dan wil ik erin klimmen.”
Tussen het beton van de vloer en het
lage plafond staat, verspreid door de
ruimte, een aantal brede, houten objecten. Hierop komen schilderijen en
tekeningen te hangen van onder andere Jos Houweling, Gijs Frieling en
Rik Meijers. De objecten fungeren als

‘De ruimte is een droom,
ver van de benauwende
museumpraktijk’
ankerpunten in de expositie, zichtbaar vanuit elke hoek. In een aantal
stalen containers komen een koffiehoek en boekwinkel. Helemaal onderaan de garage ligt een auto ondersteboven: de donkerblauw glimmende Jaguar van kunstenaar Lotte Geeven die via een verborgen mechaniek
heel langzaam rondjes draait, terwijl
de felle koplampen als een vuurtoren
de ruimte beschijnen. “Deze auto was

FOTO HERVÉ HUBERT

ooit van een Italiaanse balletdanser,”
zegt Geeven. “Dus ik laat ’m pirouettes draaien, in slow motion.”
De hedendaagse kunst is door de galeries en musea veel te veel ingekapseld, vinden de samenstellers. De
Jong: “Te vaak wordt de toeschouwer
niet vrijgelaten om te vertrouwen op
de eigen ervaring, maar bedolven onder tekst, uitleg en duiding. Dat heeft
een averechts effect, en zorgt dat mensen zich buitengesloten voelen wanneer ze denken dat ze niet snappen
wat de kunstenaar bedoelt. Maar
kunst is niet puur rationeel; het draait
om de directe visuele ervaring.”
Bershan: “Present forever is een verzameling van 55 kunstexplosies, gericht op ál je zintuigen. Het is toch
veel leuker om te worden uitgedaagd
door kunst, dan wanneer alles helemaal is voorgekookt en uitgekauwd?”
Present forever opent zaterdag met
muziek en performances. Te zien van
29/7 t/m 30/9, dagelijks van 11- 19 uur.
Parkeergarage Klieverink 100B,
Amsterdam-ZO. www.fatform.com
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Het riekt er licht naar varkensmest
LENGTH: 635 woorden
SAMENVATTING
door ad van kaam amsterdam - Een expositie in een
parkeergarage. Ja, waarom niet? Dat basale blok beton in
de Bijlmer stond toch leeg. Een groepsexpositie van 55
kunstenaars op 3500 vierkante meter over drie etages.
Met in de nok een werk van Leidenaar Izaak Zwartjes.
Gaat dat zien!
VOLLEDIGE TEKST:
Vanaf metrostation Kraaiennest, hoog boven het asfalt,
kijk je aan tegen een dichtgetimmerd winkelcentrum. Dat
is het uitzicht. Niet erg opwekkend. Daar was de eerste
groepstentoonstelling vorig jaar. Nu is Fatform, zoals dit
kunstproject heet, uitgeweken naar de leegstaande
parkeergarage Klieverink aan de overkant. We zijn in het
oudste deel van de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost. Dat
deel dat nog niet is afgebroken. Grauw beton dat schril
afsteekt tegen de kleurige nieuwbouw verderop. Twee
keer slikken. En dan toch maar gewoon naar binnen
stappen.Vangrail
De kunstenaar is op tijd en nipt van een bakkie in een
garagebox die is omgebouwd tot coffee-corner. Hij zit op
een bankje dat is gemaakt van vangrail, overbodig
geworden nu er toch geen auto s meer omhoog of omlaag
moeten in deze door god en alleman verlaten garage. Het
klinkt er hol. Als in een lege kerk. Izaak Zwartjes
glimlacht. Hij heeft het hier naar zijn zin. Aan de
rafelrand van de stad. Ook al is de koffie niet te drinken,
zó sterk.
Even daarvoor heeft een van de organisatoren,
kunsthistoricus Manuel Klappe, uitgelegd wat de

bedoeling is van Present Forever , zoals deze
groepsexpositie heet. Fysieke kunst die teruggaat tot de
kern. Die past bij een rauw gebouw als dit. Die is gericht
op alle zintuigen. Dat is meteen ook de reden waarom
tussen de veelal Amsterdamse kunstenaars Leidenaar
Izaak Zwartjes is uitgenodigd. Hij maakt zulk
werk.Lompen
Dat weten we. Gips, lompen, jute, karton, vermolmd hout
- alles wat een ander als overbodig of onbruikbaar aan de
straat zet, daar weet Zwartjes wel raad mee. Hij bouwt er
zijn
boomhutten,
handkarren
en
complexe
beeldengroepen mee. Ze zijn een tikkeltje vreemd.
Excentriek is een beter woord. Ze lijken zo weggeplukt
uit decors van films als 'Waterworld' of 'Mad Max'. Ze
zijn altijd bijzonder. En ja, zegt hij, ook wel in trek. Zo
was vorig jaar voor hem een goed jaar. Verkocht hij er
vijf. Aan een particuliere verzamelaar in Miami. Aan een
jeneverstokerij in Schiedam. Rafelrand
Hier, op deze expositie aan de schaduwzij van de stad, is
hij nog een stapje verdergegaan in zijn gebruik van
authentieke materialen. Basic Construction heet de
installatie die is vastgeschroefd aan het beton van de
derde etage. Het lijkt op een boomhut van hout en karton.
,,Nee, hoor, een zwaluwnest , vinden twee dames die
geïnteresseerd omhoog kijken. En dan met ongeloof
aanhoren dat de kunstenaar twee dagen ook in dat ding
daarboven heeft geslapen. ,,Het ruikt wel een beetje ,
trekt er één haar neus op.
,,Dat klopt , zegt Zwartjes met eens serieus gezicht, ,,ik
heb varkensmest verwerkt in het karton. Het tweetal
weet nu niet hoe snel het bij de ingenieus geconstrueerde
golfbaan van Sachi Myachi even verderop moet komen.
Hij praat intussen onverstoorbaar voort: ,,Mest staat voor
mij voor krachtstof. Voor vruchtbaarheid. Afrikaanse
beelden worden vaak ingesmeerd met mest. Opdat ze tot
leven komen. Dat is wat ik met mijn installatie ook wil:
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dat het leeft. Vandaar ook dat ik er in geslapen heb.
Okay, het was een beetje een herrie met die passerende
bussen. Maar wat is er nu mooier dan slapen in je eigen
kunstwerk?
Hij gaat voor op een rondje garage. Langs een auto - een
Jaguar Sovereign - die op zijn kop ligt en ronddraait met
de lampen aan, langs het insect van Maartje Korstanje
en voorbij het scheepswrak van Jabu Arnell. Eenmaal
beneden excuseert Izaak Zwartjes zich. ,,Ik heb een
beetje veel mest meegenomen , zegt hij. ,,Ik moet even

het overschot wegwerken.
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present forever

nieuwste werk van oud en jong, o.a. Maze de Boer, Sara
van der Heide, Natasja Kensmil en Gijs Frieling (foto).

SECTION: V Kunst; Blz. 9

FATFORM, Parkeergarage Klieverink,
Zuidoost, 29/7 t/m 30/9. fatform.com

LENGTH: 125 woorden
Een nieuwe kunstwereld zichtbaar maken, die zich nu
voordoet, vanuit het besef dat in het heden de toekomst
wordt gemaakt. Dat wil oude rot Ad de Jong, ooit
oprichter van kunstenaarsinitiatief W139, tegenwoordig
kunstenaar,
curator,
docent.
Samen
met
mede-organisatoren Manuel Klappe en Daniela Bershan,
55 Nederlandse kunstenaars en met ontwerper Bas Oudt
heeft De Jong nu parkeergarage Klieverink onder handen
genomen. Een unieke, visuele ervaring belooft de
tentoonstelling, waarbij de architectuur van de
parkeergarage vanzelfsprekend een rol speelt. Met het

Amsterdam
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7. De Echo “Een zomer lang kunst naast Kraaiennest” 4 augustus 2012

8. Stadsdeelkrant Zuidoost “De camera: wat ziet ze en wie kijkt ernaar?” 28 juni 2012

9. Parool “Zieltogende Kraaiennest mag van romantice niet teloorgaan” 17 maart 2012
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10. Kunstbeeld, “Garagevullende tentoonstelling” #2, 2012

10. Kunstbeeld, “Garagevullende tentoonstelling” #2, 2012 (vervolg)

11. I amsterdam “Kunst en de stad”, september 2012
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12. TimeOut Amsterdam “Culture Shock #4 Present Forever” september 2012
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13. Open monumenten dag, “programma boek”, augustus 2012
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RADIO & TV

14. VPRO De Avonden “PRESENT FOREVER” door Jesper Buursink 21 september 2012

http://programma.vpro.nl/deavonden/Dossiers/Beeldende-kunst.html?playurn=urn%3Avpro%3Amedia%
3Aprogram%3A15353430

15. RTV Noord-Holland “De Rijdende Reporter” 7 augustus 2012

16. AVRO “ARTMEN”, oktober 2012

INTERNET

17. METROPOLIS M, “Zomertip 6: Present Forever”, 2 augustus 2012

17. METROPOLIS M, “Zomertip 6: Present Forever”, 2 augustus 2012 (vervolg)

18. METROPOLIS M, “Present Forever”, 24 juli 2012

19. ARTslant, “FATFORM Presents: Present Forever”, augustus 2012

20. ARTslant, “FATFORM Presents: Present Forever”, 11 september 2012

21. KUNSTBEELD, “Tegenlicht: de ommekeer”, 6 september 2012
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22. KUNSTBEELD, “Present Forever @ Kraaiennest / Beeldverslag”, 23 september 2012
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23. Mister Motley, “Present Forever”, 30 juli 2012

24. Mister Motley, “Black Roots”, 17 augustus 2012
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26. Mister Motley, “MJ Turpin en de Bijlmerrepubliek”, 24 juni 2012
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27. Trendbeheer, “Present Forever @ FATFORM”, 6 augustus 2012

28. Trendbeheer, “Present Forever @ FATFORM deel 2”, 5 september 2012
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29. Rijksakademie inside/out, “Present Forever”, 25 augustus 2012

29. Rijksakademie inside/out, “Present Forever”, 25 augustus 2012 (vervolg)

30. Rijksakademie van beeldende kunsten, “agenda”, juli 2012

31. Stroom Den Haag, “Stroom tips” augustus 2012

32. Kijken! Kunst gezien en gewogen, “Fatform serveert smakelijke ratatouille”, 4 augustus
2012

32. Kijken! Kunst gezien en gewogen, “Fatform serveert smakelijke ratatouille”, 4 augustus
2012 (vervolg)

33. Sanneke Huisman, “Het Guggenheim van de Bijlmer”, 7 augustus 2012

33. Sanneke Huisman, “Het Guggenheim van de Bijlmer”, 7 augustus 2012 (vervolg)

34. Spacemakers, “Sovereign”, 31 augustus 2012

35. MB by Mercedes Benz, “Onafhankelijke vrijstaat in zee van beton”, 6 augustus 2012

36. Bijlmerenzo, “Fotoboek”, 16 september 2012

37. Kantershof enzo, “Krachtige kunst in Klieverink”, augustus 2012

38. Poetry Pusher, “Present Forever @ Fatform”, 30 juli 2012

38. Poetry Pusher, “Present Forever @ Fatform”, 30 juli 2012 (vervolg)

39. ZOpartners, “Fatform present forever”, juli 2012

40. Studentennet, “Report | Fatform Amsterdam”, 11 juni 2012

40. Studentennet, “Report | Fatform Amsterdam”, 11 juni 2012 (vervolg)

41. Pleasure Magazine, “Agenda”, juni 2012

42. Carry on the move, “De dag van 1000 culturen in Amsterdam ZO”, september 2012

42. Carry on the move, “De dag van 1000 culturen in Amsterdam ZO”, september 2012 (vervolg)

42. Carry on the move, “De dag van 1000 culturen in Amsterdam ZO”, september 2012 (vervolg)

43. AmsterdamFM, “Kunstmanifestatie in Zuidoost”, 16 september 2012

44. Tubelight, “Een optimistische baken in de K-buurt”, 3 augustus 2012

45. VICE magazine, “Art op het dak van een parkeergarage”, juni 2012

46. Whatspace, “Present Forever”, augustus 2012

47. Miss Yvy, “Present Forever, 55 dutch artists”, augustus 2012
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48. Joy of irony, “FATFORM is vet genoeg voor alle vrije radicalen”, 28 juni 2012

48. Joy of irony, “FATFORM is vet genoeg voor alle vrije radicalen”, 28 juni 2012 (vervolg)

49. Galaries.nl, “Present Forever”, juli 2012

50. Unlike cityguides, “FATFORM, the underground rooftop”, juni 2012

51. Kunst en Israel, “Present Forever”, september 2012
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52. Oeuvres, “Present Forever”, 15 augustus 2012
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