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Deze zomer exposeert David Bade in de

Kunstvereniging Diepenheim. Hij doet dit niet atteen.

maar brengt zeven jonge kunstenaars van de

Hochschule fíir Kiinste in Bremen waar hij ats gastprc-

Íessor optreedt met zich mee. Samen met deze studen,-

ten. van wie er inmiddets enkelen zijn afgestudeerd.

maakt hii een tentoonstetting die voor het merendeet uit

werk bestaat dat ter ptekke iot stand konnt.

Het ís niet voor het eerst dat er werk van David Bade ln

de Kunstvereniging is te zien. Op de Jubíteumtentoon-

stetting in september 2000. ter ere van het tienjarig
bestaan. exposeerden bijna veertig jonge kunstenaars

hun werk. Bade was een van hen. Hij toonde een woesi
juichende voetbatsupporter. opgebouwd uit dikke ktod"'

ders gestotd purschuím in Íluorescerende kteuren met

tussen de opgeheven armen een banier met daarop de

tekst'SC Spermanent'. Deze scutptuur uit de serie
'Hootigans'was stechts een voorproefje van het werk

van deze kunstenaar dat bot staat van hel rauwe teven;

zo van de straat geptukt en in het museum oÍ de galerie

gezet. Maar ook óp straat is zijn werk te zien. zoats bij-
voorbeetd Anita'. een vrouwenfiguur op de Btaak in

Rotterdam. 'Een knoepert', zoats Bade haar omschreeÍ.
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taan (purschuim). ktei, hout. karton. metaaI en ptastic

maakt hij zijn scutpturen en richt hii zijn ruimten in. Zijn

tekeningen bestaan uit vrij opgezette, verhatende tafe-
reten. voI karikaturate overdriivingen. zijn vaak strip-
achtig van karakter en aangevutd met teksten. ln zijn

ínstattaties en environments vormen tekeningen en

ruimtetijk werk een gehee[. Zijn werk tijkt het resuttaal

te zijn van een artistieke explosie. De beschouwer wordt

bedotven onder een enorme hoeveetheid visuete inÍor-
matie, waarin motieven te herkennen zijn uit de massa-
cuttuur. erotiek. sport, kunst en atles wat het teven de

moeite waard maakt.
Vee[ van het werk van David Bade ontstaat in samen-

werking met anderen. met kunststudenten of jonge

kunstenaars. maar bijvoorbeetd ook met leertingen van

mi ddetbare'schoten. ouderen of psychiatrische patiën-

ten.

Met 'Schtafptàtze werden qrrangiert'pakt Bade de

draad op van een workshop die hij vorig iaar !n het

kader van zijn gastprofessoraat in Bremen gaf. Een

week [ang werkte hij toen met een groep studenten in

een boerderij in Dotgie. een klein boerendorp in Poten.

David Bade is geen docent die een opdracht geeft en van

zijn studenten een kant en ktaar werkstuk verwacht dat

hij vervotgens beoordeelt. ln ptaats daarvan werkt hij op

intensieve wijze met zijn studenten samen. ln Dotgie

vroeg hij om ieder een dagdeel in te vullen en om iets te

doen of te maken dat in retatie stond tot het eigen werk,

maar vooral met de omgeving waarin zii zich op dat

moment bevondàn. Met deze zeer brede opdracht gin-
gen de zeven studenten én de docent aan de stag. Het

dorp en de omgeving ervan werden verkend en de erva-
ringen die hierbij werden opgedaan, vonden hun weer-

slag in bijvoorbeetd performances, camera-experimen-
ierr. Ecri lrrntiieitiing tinsi'iieí tiurp en iezingett.

Een week voor de opening in de Kunstvereniging komt

dèze groep weer samen om de destijds ingeslagen weg

weer op te pakkeri: En om. zoats Bade sclireef in zijn
tentoonstettingsvoorstet''intensief samen te werken.
concentratie te vinden. om de diverse energieën te bun-
deten en die specifiek voor de ptek Diepenheim uit te

werken.' Deze onderzoekende, open werkwijze heeft tot
gevotg dat het aanzien van de tentoonstetting vooraf vol-
strekt onvoorspelbaar is. De chèmie van de ptek en de

chemie tussen de deetnemers bepaten het uiteindëtijk
resultaat en vormen een conctusie van de aanzetten die

in Poten werden gemaakt en in Diepenheim hun bestag'

vinden. Het is echter een voortopige conctugie. Het kun-
stenaarsschap is voortdurend in.beweging. Votgens '

David Bade is een tentoonstelting daarom geen kant en

ktaar product maar een open einde en - wie weet - een

nieuw begin.
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Overzicht kunstenaars

Lezing
over het werk van David Bade
op zondag 1 1 augustus 2002 om 1 1.00 uur
door Roel Arkesteijn, stadsconservator van
het Haags Gemeentemuseum

Entree € 2,30 / Ieden € 1,75
lnclusief koffie en lekkers

Claudaa Kapp I
Sandy Volz
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