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NIEUWE MANIER TER VERBETERING
VAN DE OPENBARE RUIMTE

Mesdag door Karski en Beyond

Vroeger werd vaak een standbeeld gemaakt ter herinnering

Kunt u mij een kunstwerk leveren?

aan een belangrijk persoon of feit. Dit werd op een promi-

De deelgemeentes zijn belangrijke opdrachtgevers voor

nente plek geplaatst, vaak op een plein. Zo vinden wij

THSA. Zo kwam onlangs een verzoek binnen om mee te

standbeelden van diverse vorsten en vorstinnen in Den

denken over een basketball court in Leidschenveen. Via de

Haag, maar ook veel oorlogsmonumenten. Vanaf 1950 werd

deelgemeente vraagt het jeugdhonk om advies over belijning,

de openbare ruimte aangevuld met meer abstracte beelden,

kleurverloop en te gebruiken materialen. Een kolfje naar de

vooral in de nieuwbouwwijken. Daaraan is in het verleden

hand van THSA. Na een oriënterend gesprek zal THSA drie

veel aandacht besteed in ons blad.

kunstenaars benaderen, die qua stijl aansluiten bij de vraag.

Met de opkomst van Street Art zien we nieuwe manieren om

Er zullen waarschijnlijk drie ontwerpen komen. Daar kan

de openbare ruimte te verfraaien. Ik sprak met Ringo

dan vervolgens door de gebruikers uit gekozen worden.

Mollinger van The Hague Street Art over hoe de kwaliteit van

Belangrijk bij dit soort projecten is ook dat de gebruikers zelf

Street Art in het Haagse wordt gestimuleerd.

meewerken bij de realisatie van het project.
Van heel andere orde is dan weer de vraag die binnenkomt

The Hague Street Art (THSA) is voortgekomen uit het Haags

om een campagnebeeld voor de komende museumnacht te

Graffiti Platform. Dit platform is destijds opgericht als goed

leveren.

alternatief tegen illegale graffiti, want tot begin 2000 kende
Den Haag een serieus graffiti-probleem in o.a. de binnen-

Meedenken met de stad

stad. Mede daarom had de gemeente het Meldpunt Graffiti

Het Binckhorst Street Art District wordt sinds dit jaar

opgericht. Over deze gratis dienst meer in het volgende

gerealiseerd, met als centrum het Teleport Hotel, dat vol met

nummer. In 2016 is het Haags Graffiti Platform omgevormd

straatkunst zit. Verdere invulling blijkt soms moeilijk;

tot The Hague Street Art. De belangrijkste reden: de term

sommige locaties hebben een monumentale status of zijn

graffiti is nooit van haar slechte imago afgekomen en street

zelfs beschermd stadsgezicht. Hier is THSA samen met de

art wordt al lang niet meer beperkt tot het werken met

gemeente, particulieren en Stedin bezig met verdere uitwer-

louter spuitbussen. THSA kon zo ook veel meer en diverse-

king. Met Stedin werkt THSA overigens ook goed samen bij

re artiesten bij zich aansluiten. De Stichting wordt voor een

de verfraaiing van elektriciteitshuisjes in Segbroek.

klein deel van haar uitgaven gesubsidieerd.
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Het grootse deel van de inkomsten wordt verworven door

Den Haag beatstad

te bemiddelen bij street art schilderingen in opdracht

Den Haag koestert diverse herinneringen aan beatgroepen

(voor zowel gemeente, bedrijven en particulieren), graffiti-

uit begin jaren 60 (Golden Earring, Q65). De gitarist van de

lessen en -workshops, demonstraties en kunstparticipatie-

Kjoe, Joop Roelofs, is al enige tijd ernstig ziek. Aangedaan

trajecten.

door dit verhaal besloot street artist Near tot een hommage.
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Aan de Mient prijkt sinds enige tijd een prachtig portret van

de ontwikkeling van het Central Innovation District. Om van

Joop. Helaas is dat wel tijdelijk. THSA is nu op zoek naar een

dit gebouw een mooie, bruisende en inspirerende omgeving

geschikte plek om deze hommage langer te kunnen bewaren.

te maken, is o.a. THSA benaderd om samen met de status-

Wie weet zien we het binnenkort op een elektriciteitshuisje

houders tot een aantal mooie muurschilderingen te komen.

aan de Soestdijksekade, waar de Kjoe zo’n beetje al hun

Kunstenaars Tobias Becker-Hoff, Davy de Ronde, Daan Wille

nummers hebben geschreven.

en Mike Freeke hebben in een aantal participatierondes een

Hommage aan Joop Roelofs door Renear Vollebregt & Richard Desone
Verder terug in het verleden

behoorlijk scala aan ideeën bij elkaar gebundeld om tot een

Op de Scheveningse boulevard wordt momenteel gewerkt

krachtig ontwerp te komen. Het Haagse Iconenproject is hier-

aan een groots gezamenlijk kunstwerk, een hommage aan

bij ook in het achterhoofd meegenomen en zo zijn de

het Panorama Mesdag. Waar Mesdag zelf ‘slechts’ de

statushouders uitgedaagd om de iconen vanuit hun achter-

assistentie had van zijn vrouw Sientje en de schilders

grond te vertalen naar een muurschildering.

Theophile de Bock en Bernard Blommers, wordt nu door

Inmiddels pronkt op een van de buitenmuren nu een prachti-

twaalf verschillende bij THSA aangesloten artiesten aan een

ge muurschildering, waarin iconen vanuit Soedan, Syrië en

vernieuwde versie van het Panorama Mesdag gewerkt.

Eritrea zijn weergegeven. Het door samenwerking verkregen

De totale wand is 120m lang en 3m hoog. Elke artiest krijgt

mooie resultaat leverde enorm veel enthousiaste reacties op.

een stuk van 10m om zijn/haar visie op het Panorama
Mesdag weer te geven. Tijdens ons gesprek moet Ringo

Morgen gebeurt het

diverse telefoontjes over dit kunstwerk beantwoorden Ten

Die ochtend was Ringo al vroeg gebeld. De resultaten van de

gevolge van graafwerkzaamheden is de grond gaan verschui-

medische test voor een ruimtereis waren binnen. Nu ook

ven en dreigt het voorste deel van het panorama nu weg te

street art in de ruimte? Begin dit jaar werd THSA benaderd

zakken. Ondanks deze tegenslag, broedt THSA nu op een

door de European Space Agency (ESA) om mee te denken om

plan om in één weekend ook een street art jam met diverse

met street art meer aandacht te genereren voor ‘space

straatkunstenaars op een naastgelegen wand van 180m te

exploration’ bij een jongere generatie. Dat leidde tot een

realiseren.

eendaagse wedstrijd met als thema de verkenning van de
kosmos. THSA vroeg kunstenaars uit heel Europa. Op 18 mei

Samen kunst realiseren

vochten zij het uit met spuitbussen en 12 lege schilderdoe-

De inbreng van betrokkenen vindt THSA altijd erg waardevol.

ken. Shane Sutton, uit Ierland, wist uiteindelijk de jury het

Het voormalige SZW-gebouw tegenover station Laan van NOI

meest te imponeren. Shane heeft de medische test met vlag

wordt sinds maart 2018 bewoond door statushouders en

en wimpel doorstaan. Hij zal nu prints signeren in gewichtlo-

jonge Hagenaars. Dit gebouw zal ook een rol gaan spelen in

ze toestand, aan boord van het Novospace zero-G aircraft.
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Massimo Sabbatani, directeur Innovatie bij ESA, zei: “THSA
bracht een geweldige mix van bekende en nieuwe straatkunstenaars. Alle kunstwerken zullen gedurende een jaar bij ESA
tentoongesteld worden. Daarna worden ze of verkocht, of ze
gaan terug naar de maker“. Inmiddels is bekend geworden
dat de doeken ook op de internationale Space Conference in
Bilbao te zien zullen zijn onder het motto ‘Space for Inspiration’.
THSA Haags icoon
Op diverse manieren draagt THSA bij aan de kwaliteit van de
Haagse leefomgeving. Zij behaalt daarmee de doelen die o.a.
de gemeente heeft uitgezet. Maar zij draagt ook de Haagse
street art uit in het land en over de grenzen. Zo neemt THSA
met diverse projecten deel aan de landelijke Street Art
Awards. 16 september zal duidelijk worden of men in de
prijzen is gevallen. Voor komend jaar staat een uitwisselingsprogramma met Tokio in de steigers.

Shane Sutton werkt aan het prijswinnend doek

Casper de Weerd, tekst en beeld

Onze huurder Lekker Brood is
Onzeambachtelijke
huurder Farberbiologische
Zwaanswijk
een
Advocaten
bewustlekker
voor
bakker
die heeft
ouderwets
een kantoorruimte
met eenhouten
brood
bakt. De prachtige
monumentaal
interieur gekozen.
pui
is al even ambachtelijk,
Met
name
vanwegevan
de die
huiselijke
en
wat
te denken
sfeer van het wandtegels
pand; ‘Iedereen
authentieke
metvoelt
zich hier
zijn gemak,
dat komt
reliëf
en op
organische
patronen?
de versterken
vertrouwelijke
band tussen
Zo
Haagse
advocaat en elkaar.
cliënt ten goede. Het
kwaliteiten

Brediushuis voldoet aan dit voor
ons
A
D belangrijke
O V E R G Acriterium’.
AG
LEKKER BROOD
T IEM
R BREARC H
& T 16
H
R EFA
NG
G U I D O Z WA A N S W I J K

Bouw mee
aan Haags karakter!
Word certificaathouder

Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en herbestemt monumenten en
beeldbepalende panden. Want het historische karakter van Den Haag en
omgeving moet behouden worden! Stadsherstel dankt een groot deel
van haar vermogen aan certificaathouders. Zij steunen het gedachtegoed
en werk van de organisatie door certificaten te kopen. Geïnteresseerd in
certificaten van Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl
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