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Antistrot 'Le ChevaI Moteur, Paarden speciaI pt.z' foto: Ari Versluis

'Easy Living'onderzoekt de outlaw biker subcultuur als inspiratiebron voor kunst.
Daarbij is niet zozeer 'de motor'als we[ de motorcultuur en de biker lifestyle de kern
van de presentatie. Als eigentijdse volkskunst keert de biker cultuur zich vooraI te-
gen de burgertijke maatschappij door middel van een anti-cultuur die geworteld is
in het verlangen naar vrijheid en individualiteit. De tentoonstelling, samengestetd
door curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars, toont diverse werken van (inter-)
nationale kunstenaars die verschitlende aspecten van de bikercultuur belichten.
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ove r de biker cultuur



De ziel van deze tentoonstetling is de wijze waarop de
Amerikaanse kunstenaar Richard Prince zich
manifesteert. Zijn werk getuigt van een obsessieve
betangste[[ing voor verzame[en, amateurisme en, door
zijn aandacht voor auto's, vrouwen, rectames, 'nurses,,
de 'ordinaire' kant van het leven. Een directe relatie
met de outlow biker subcultuur is een serie foto's van
Prince over biker girls. Prince maakte deze foto's niet
zelf; het zijn door hem geselecteerde reproducties van
bestaande foto's, die hij ook nog een keer op een
amateuristische manier reproduceerde.

"l guess I approached the comera just tike a kid who
picks up his first guitar and goes onstoge a week
later.lt's nothing to do with theory ond academia.
It wos a personal crisis-l didn't believe in anything,
certoinly not the editorial part of the mogazine,'.

Op een behendige wijze confronteert prince ons zo
met het dwaze, grappige, ondeugende en speelse
beeldarchief van de populaire subcultuur. En soms ook
met een kant van onszelf en onze cultuur die we liever
verborgen houden. Naast de kunstenaarsboeken die
Prince uitgaf over zijn werk bevindt zich het boek
Motorrrrarta op de expositie, verha[en en kunstboek
ineen.
Samensteller PauI Abels zocht intensief naar het wezen
van de biker-culluur en raakte ervan overtuigd dat
bikers een soort indianen zijn. Dit boek was de aanzet
tot deze tentoonstelting.

'Easy Living'toont kunstenaars die deze verschittende
aspecten van de biker culluur gebruiken, vieren, en in
haar vitale kracht tonen.
Historische kern van de tentoonstetting is de fitm
'scorpio rising'van Kenneth Anger over Ameri-
kaa nse brker su bcultu u r.

Anger zelf vat de fitm ats volgt samen: "o deoth mirror
held up to American culture... Thonotos in chrome,
black leother, ond bursting jeons."

Het verhaa[, verluchtigd met poputaire muziek uit de
jaren '60, verhaalt over bikers en (seksueet) gewetd.
De film is een visuele provocatie door biker cuttuur niet
a[[een te combineren met Nazi-iconografie maar ook
met beelden van naaktheid en beetden van Christus uit
de fitm 'The Living Bible: Last Journey to Jerusa[em,.

Dezetfde visuele agressie is te vinden in de getoonde
'Crazy Clown Time' van David Lynch, een intens en
psychotisch bierfestijn ats ode aan sinisterheid.

De motor ats wapen en het sensatie van gevaar worden
ook getoond in de werken van Shaun G[adwe[[,
Jack Pierson, Tony Ourster en Mike Kettey.
Gtadwetl's Apology to roadkitl' toont de kunstenaar
zelf terwijl die op een motor door de vlakten van
Austratië rijdt, accetererend en afremmend voor aan-
gereden kangoeroes en wa[abies, die hij stuk voor stuk
opraapt en vervotgens tot [even lijkt te wil[en wiegen:
een moderne Piëta.

Niet a[een toont dit werk de botsing tussen de mense-
lijke wereld en de natuur, maar ook a[[e aspecten van
Australië, van de weidse natuur in vo[[e schoonheid,
slechts bewoond door de geest van de natuur en de in
zwart leer gestoken geest van een mens.

'Stow'van Jack Pierson en 'Poetics Country'van Tony
Oursler en Mike Ketley lijken eerder mislukte pogingen
de onttakelde energie en de dierlijke kracht van de mo-
tor te beteugelen. Met hun onscherpte en graffiti [ijken
deze verkeersborden een knultige poging van onmacht
en impotente symboten van orde en beheersing. Tegen-
over deze zwaarwichtigheid toont Maria Roosen
het modeI voor haar 'Eenzaam avontuur', een
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Stitt uit'Crazy Clown Time'van David Lynch

Maria Roosen 'Eenzaam avontuur,

monument voor Anna B[aman in Rotterdam.
De sculptuur van een Harley Davidson motor is ont_
worpen als eerbetoon aan de lesbische schrijfster die
opentijk voor haar geaardheid uitkwam. Btaman was
ats motorrijdster in die tijd een opvallende verschijning
in de stad.

Maria Roosen fotografeerde passanten die even plaats_
namen op de Hartey en zo een moment deetnemen aan
het stoere motorteven.

ln het gedicht 'De Racer'vertett Louis Radstaak
over het sexappeaI van de motorrijdster.
'Lost & Found in de Fltigelbus,, 2013, laat een foto
van Misha de Ridder zien: een in duister gehutde open-
bare weg waarop de motorrijder in zijn leren harnas
en witte helm vaart maken. Achterop - voltedig in zicht
van enkete passanten - zit kwetsbaar en naakt zijn
bijrijdster met zwarte hetm.

Hamid Et Kanbouhi 'Vrouw en ijzer,

Ook Hamid Et Kanbouhi toont in zijn .Vrouw en
ijzer'de combinatie van een zacht en uitdagend
vrouwentijf en strak, hard en gestiteerd metaat.
Drie gratiën a[s muzen die de schoonheid, glans, en het
geluk van de motor vieren.
Tegenover deze lyriek staat de motor die Antistrot
onder handen nam. De beschitdering onthult de ware
aard van de machine. Ceen a[[emansvriend, maar een
geduchte opponent. Een monster bijna.

Het gevoel van snetheid, de beleving van een motor
wordt getoond in het foto's van Nicolas Hosteing.
Zijn foto's'tijken [andschapsfoto,s met optrekkende
mist, maar zijn veroorzaakt door gierende banden en



NicolasHosteing'oo1oo2oo1' (matador)

In 'Rondje bioscoop' betreedt Eelco Wagenaar met

zijn motor een rond theater, waarbij hij woest ronkend

de serene stilte van de duistere zaal verbreekt.

Met de he[ schijnende koptampen verkent hij de

ruimte, zoekend naar een [ocatie voor een act.

Aaron Young tenslotte lijkt in 'Untitled (Dyptich)'

zijn motor ats pensee[ te gebruiken. Op de metalen
paneten zijn de rubber sporen te zien van stippende
motor-banden die een lyrisch abstracte tekening maak-

ten van cirkelvormige [ussen.

De biker girl tenstotte zal in de expositie niet ont-
breken. lan Hoek toont foto's van Kim op een motor;
in de periode dat ze verstaafd was droomde ze over
een ander leven. Jan liet haar dropm uitkomen door
haar te fotograferen ats supermodet.
Tegenover'Kim'toont PauI Kooiker een grote foto
van een beer op motor. Kooiker Íotografeerde deze

beer in een circus in Sint Petersburg, een getemde dier-

tijkheid a[s amusement.
Of toch een treurig karikaturaaI portret van de biker?

Richard Prince zelf over de interpretatie van zijn

werk:

'Art has alwoys mode me feel gcod. Anything I do,
I hope it would make you feel good. It's os simple as

that. There's no real mystery".

Hanne Hagenaars en Gijs Assmann, curatoren
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Jan tloek. 'KlM Supermodel zot3'

Kunstvereniging Diepenheim
Crotestraat t7
7478 AA DiePenheim
0547 _ 35 27 43

Drawing Centre Diepenheim
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