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Het wonderlijke universum van Bas Kosters
I want it to be soft in Museum Arnhem is Kosters’ roep naar meer liefde
3 aug 2016 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Het eerste retrospectief van Bas Kosters in een museale context is een
feit. De extravagante ontwerper neemt je in Museum Arnhem mee op
reis door zijn fabelachtige wereld. Vormgegeven door Maarten Spruyt
& Tsur Reshef, draagt Kosters met zijn Gesamtkunstwerk I want it to be
soft een liefdevolle en emotionele boodschap over. Welkom in een
wereld waar ieder mens goed is, iedereen gelijk is en boven alles de
liefde zegeviert. Stap binnen in het wonderlijke universum van Bas
Kosters.
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Buiten het museum zijn de eerste tekenen van het retrospectief van Bas Kosters al zichtbaar. © Eva Broekema

Welkom bij de Goedemensenmachine
Op een oude stuwwal aan de Nederrijn ligt Museum Arnhem. Zo sereen als het uitzicht van dit
monumentale gebouw is, zo visueel explosief zijn de beelden die je in de drie zalen van het
museum te zien krijgt. Een enorm contrast, wat eveneens een kenmerk is van Bas Kosters.
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De Goedemensenmachine heet je bij binnenkomst van harte welkom. © Eva Broekema

Bij binnenkomst word je verwelkomd door Kosters’ geesteskinderen: een leger van roze poppen
met allen enorme ogen. De cartooneske vormgeving van zijn poppen, waarin de stand van de
ogen en pupillen van cruciaal belang zijn, ontwikkelde hij tijdens zijn studiejaren. Iedere pop
heeft een eigen persoonlijkheid en sommige dienen letterlijk als een zelfportret van de
kunstenaar. De zogenoemde Goedemensenmachine leert de museumbezoeker meer over het
‘Bas-isme’, dat staat voor een wereld waarin positiviteit, openheid, rechtvaardigheid,
saamhorigheid en liefde leidend zijn.

3/6
Links het werk Full Speed Ahead/ Magic Carpet Ride en rechts Schwarzwald Sunset Tree Gathering. Beide handgemaakte
wandtapijten zijn vervaardigd uit verschillende stoffen. In het midden van de gang staan werken uit zijn collectie Cafetaria 2000
(2016). De maskers zijn speciaal voor deze tentoonstelling ontworpen door productontwerper Ine Mulder. © Eva Broekema

Een contrastrijk verhaal
I want it to be soft geeft een caleidoscopisch beeld van het multidisciplinaire talent dat Kosters
bezit. Dit wordt ondersteund door de thematische tentoonstellingsopzet. Binnen zijn
kunstenaarschap focust Kosters zich naast kleding op tekeningen, textielkunst, collages, muziek,
video, graSsche kunst en natuurlijk zijn soft sculptures. En zoals het een groot denker betaamt,
schuilt achter ieder werk een persoonlijk en dieperliggend verhaal.
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Kosters laat zich inspireren door alles behalve de heersende conventies. In de installatie The Artist’s Muse laat Kosters zijn
genderjuïde muzes zien, die bestaan uit schilderijen in olieverf en glaskunst, ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal
Glasmuseum Leerdam. © Eva Broekema

Wie het werk van Kosters niet kent, denkt in een kinderspeelpaleis te zijn beland. Maar niets is
minder waar. Zoekt en gij zult vinden. De harde realiteit wordt door Kosters met een kinderlijke
eenvoud de kop ingedrukt. Wat in eerste instantie vrolijk, kleurrijk en theatraal lijkt, blijkt vaak
onbeduidend, duister en soms ook triest. Met zijn eclectische en voor het oog humoristische
werken doet hij een aanklacht tegen de huidige maatschappij van schoonheidsidealen,
overconsumptie, genderkwestie en rassendiscussie met als centraal vraagstuk: is het goede wel
maakbaar?

"De mensheid lijkt harder te worden.
Misschien is dit niets nieuws en wordt ons
gedrag alleen zichtbaarder, meer
publiekelijk, meer open en bloot. In mijn
werk neem ik afstand van deze verharding,
het is mijn reactie op de wereld om ons
heen. I want it to be soft. "
Een feestelijk spektakel
De tentoonstelling leidt je via een eenrichtingsweg langs verschillende hoogtepunten en thema’s
uit het oeuvre van Kosters. Tijdens de wandeling word je vergezeld door de soundscapes van
Star Studded Studios, waarin Donna Summers ‘I Love To Love you Baby’ en citaten als ‘Wij
protesteren’ dienstdoen. Het grootste feest in het Bas-universum wordt gevierd in de clubachtige
zaal waar Kosters meest iconische werken worden getoond. Wuif naar Koos Matroos (2011),
lach met Samurai Herbert (2015), rock je suf met Guitarwomandress (2003) en word verliefd op
Lama (2007).
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The Icons. Alle bekende creaties met fantastische namen als Patchwork Peter (2014), Rumed Ralph (2015) en Koos Matroos in één
grote clubachtige zaal. © Eva Broekema

De manier waarop een identiteit kan worden gecommuniceerd, in het bijzonder via het uiterlijk, is
een belangrijk onderdeel in het werk van de ontwerper. Met een analoge camera legt hij sinds
jaar en dag zijn eigen kleedgedrag en uiterlijke voorkomen vast. Zijn artist transformations doen
lichtelijk denken aan Matthew Barney’s The Cremaster Cycle en bewijzen dat Bas Kosters naast
zijn eigen beelddrager, juist zijn eigen kunst is.

Ultieme liefde
De tentoonstelling zit vol hoogtepunten, maar het meest sprekende en hartverwarmende werk
van de tentoonstelling is de afsluiter: Love is All Alone. Together All Alone. Een jas in de vorm
van een herinneringsdeken die Kosters na het overlijden van zijn vader maakte. Het materiaal?
Zijn vaders oude kleding. Jeans, maar ook de custom-made vesten, t-shirt en truien die Kosters
speciaal voor zijn vader maakte.
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Love is All Alone. Together All Alone. Het werk dat Kosters heeft gemaakt ter nagedachtenis aan een van zijn grootste inspirators en
fans, zijn vader. © Eva Broekema

In de tentoonstellingscatalogus vertelt Kosters over het werk: “Je weet altijd dat je een privé zelf
hebt. Maar door het verlies en sterven van mijn vader is het pas vol tot me doorgedrongen hoe
alleen je werkelijk in het leven bent.” Eerlijk is eerlijk, kijkend naar dit werk werd een kleine traan
weggepinkt. Niets meer dan ultieme liefde van, maar zeker ook voor, Bas Kosters.
Wil je weten wat je te wachten staat? Bekijk hier een korte documentaire waarin Bas Kosters
uitleg geeft over zijn fascinatie voor poppen en zijn nieuwste creatie: de Goedemensenmachine.

De tentoonstelling I want it to be soft van Bas Kosters is nog tot en met 4 september te zien in
Museum Arnhem.

Wil je de ontwerper zelf een keer ontmoeten? Doe dan mee aan de winactie van Museum
Arnhem: https://www.facebook.com/museumarnhem/photos/a.214796042011008.1073741826.2147934
type=3&theater
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