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STRUCTUREN - DEVIANTEN

Dames en heren,

Op de uitnodiging voor deze expostie schreef
ik; "chaos is de bron van mijn leven. De
getoonde werken vormen het topje van een
ijsberg". Vanavond zal ik pratend over
structuren en devianten uitkomen bij chaos en
orde om u op die manier zicht te geven op wat
er zich onder het genoemde topje bevindt. De
werken die u hier om u heen ziet staan zijn
niet uit de lucht komen vallen. Ik zal proberen
dit aan u over te brengen door middel van
dia's en door iets over mijn werk te vertellen.
Op sommige momenten gaan tekst en dia's
gelijk op, soms vullen ze elkaar zonder directe
relatie aan. Voor wat de dia's betreft; het gaat
me er niet om u een reeks meesterwerken te
tonen. Ik wil u een kijkje in de keuken bieden.
Als u vragen heeft hoop ik dat u die ook stelt.

Daar gaan we, terug in de tijd: 1982.

Ik maak dan een aantal tekeningen; verf op
papier. Ze bestaan uitsluitend uit lijnen die
recht naast elkaar staan, met uitzondering van
een paar. Die staan scheef, zijn wat kleiner
dan de rest of ontbreken eenvoudigweg. Een
jochie van een jaar of zes stelde me op zekere
dag niet de bekencle vraag "wat stelt dat nou
voor", maar vroeg me "waarom staan die daar
scheef?". In de jaren die verstrijken ben ik
deze tekeningen steeds duidelijker als
uitdrukking van en complex thema, te weten,
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structuren en devianten, op gaan vatten. De
uitwerking daarvan heeft tot begin 1988 op
zich laten wachten. Een olieverschilderijtje
(74 x 56 cm), met strepen is het eerste werk
wat ik in Zuid-Frankrijk maak. Er zullen er
meer volgen. Ze lijken in ieder geval wat de
strepen betreft sterk op elkaar. Door de
verschillende manieren van schilderen,
penseel, schildersmes en van het kleurgebruik
zijn ze toch verschillend van stemming.
Structuren die ontstaan door het herhalen van
strepen, en een paar die als het ware niet in
het gereel blijven; de devianten. Het nogal
netjes geschilder ervaar ik steeds sterker als
gepriegel. Ik wil anders schilderen, én het
moet groter. Ik maak dan doeken van 144 x 80
cm. Deze worden op de grond gelegd en er
wordt gespoten, niet met een moderne
airbrush of iets dergelijks, maar met de
plantenspuit. Met aangelengde olieverf ben ik
eerst met verschillende kleuren aan de gang
gegaan. Al werkend realiseerde ik me dat ik
allerlei voorwerpen op die doeken zou kunnen
zetten en daarmee structuren en devianten zou
kunnen definiëren. Dan zou ik meteen van die
stijve strepen verlost zijn. Ik wist echter niet
zo goed wat ik met die grote doeken precies
wilde. Ik heb toen eerst bestaande schil-
derijen van mezelf gepakt, en ben daar op
gaan spuiten. Daardoor ontstaan er letterlijk
verschillende lagen. Verschillende structuren
liggen over elkaar; een streepstructuur - met
een paar scheefstaande strepen - en een spat-
structuur. Het verhaal wordt al wat inge-
wikkelder; al plakkend, spuitend ontstaan er
blokstructuren, spatstructuren, kleurvariaties

en devianten. Ik kan in feite met van alles
structuren en devianten definiëren; bakstenen,
ijshoorntjes, stukken tekst, pijlen etc. etc. Ik
kan in het platte vlak, of driedimensionaal
werken, met de verfspuit of computer.

Of iets als 'structuur' of als 'deviant' gezien
wordt is afhankelijk van de wijze waarop, en
de mate waarin verschillende elementen ten
opzichte van elkaar geplaatst worden. Het
begrip visuele dominantie lijkt een
sleutelwoord te zijn. Voordat ik mijn verhaal
aan de hand van dia's voortzet wil ik eerst
even een uitstapje met u maken.

Als we met de begrippen visuele structuren,
devianten in gedachte om ons heen kijken
gebeurt er plots van alles. Stelt u zich bij-
voorbeeld voor dat we - bij helder weer -
vanuit noordelijke richting op Schiphol aan
komen vliegen. Dan zien we beneden ons een
soort patchwork van groene lapjes en donkere
strepen. Enkele lapjes - weilanden dus - vallen
door hun afwijkende vorm, of, omdat ze juist
omgeploegd zijn door hun afwijkende kleur,
extra op. Dan hebben we met vorm- en
kleurdevianten te maken. Als we boven dit
landschap uit het vliegtuig springen, en
vervolgens door een weiland lopen, ervaren
we de zojuist genoemde structuur - patchwork
van weilanden en sloten - niet meer. De gras-
sprietjes definiëren dan een streepjesstructuur,
en de koeievlaaien bijvoorbeeld zijn dan qua
vorm, en ook qua kleur trouwens de devian-
ten. Dit vliegreisje schuift nog een ander
begrip op de voorgrond; het schaalniveau. De
weilanden van zojuist functioneren in de ene
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situatie - als we in het vliegtuig zitten - als
elementen die samen een structuur laten zien.
Op het andere moment - als we door het gras
lopen - is een weiland zelf de structuur.

Tegen deze achtergrond ben ik met karton-
nen pijlen als sjablonen aan een serie op
katoenen lappen begonnen, waarvan er op
deze expositie drie te zien zijn. Voor één ervan
zal ik op gedetailleerde wijze vertellen hoe ik
te werk ben gegaan. Op dit doek (blauw/rood)
zijn eigenlijk twee structuren te onder-
scheiden; een "wirwarstructuur" van
rondvliegende pijlen, een een "blokstructuur"
van keurig naast elkaar liggende pijlen.
De blokstructuur kan echter ook als deviant
ten opzichte van de "wirwarstructuur" opgevat
worden. Deviantie is een relationeel begrip,
dat wil dus zeggen dat iets, altijd ten opzichte
van iets anders afwijkt. Als we het doek
als geheel benaderen ontstaat er een deviant
door een deel van de pijlen in een rechthoek
te ordenen te midden van de rondvliegende
pijlen. Door de plaats, een manier van
ordenen, ontstaat een deviant. Als we alleen
naar de rechthoek van pijlen kijken - een
beperkt schaalniveau dus - kan die rechthoek
op zichzelf als structuur van rode pijlen
opgevat worden, met daarin een lichtblauwe
pijl die als deviant, een kleurdeviant in dit
geval, werkt. Deze lichtblauwe pijl in de
rechthoek speelt op hetzelfde moment echter
ook een rol bij het bepalen van de "wirwar-
structuur" . Bovendien zien we in de
wirwarstructuur nog een kleurdeviant
optreden.

STRUCTUREN - DEVIANTEN

Al die begrippen; vormdeviant, kleurdeviant,
schaalniveau en dergelijke, heb ik niet van
tevoren zitten bedenken. Die hebben zich al
werkend als het ware aan me opgedrongen. Ze
zijn verder ook niet zo belangrijk, maar het is
hopelijk duidelijk dat het op het eerste gezicht
kinderlijk eenvoudig uitgangspunt zeer veel
mogelijkheden oplevert. De begrippen struc-
tuur/deviant zijn waarschijnlijk niet eens zo
gelukkig gekozen. Men kan bijvoorbeeld ook
over chaos en orde, georganiseerde chaos,
spreken.

Met dit soort gedachten tussen mijn oren
heb ik gekleurde rietjes in een supermarkt
gekocht om aan een eerste uitwerking van het
thema orde/chaos, structuur/deviant in
driedimensionale zin te beginnen. Na deze
rietjes ben ik aan stapelingen met houten
balkjes begonnen. Ik wilde met die balkjes
hetzelfde doen als wat ik in het platte vlak met
pijlen en dergelijke heb gedaan, namelijk
structuren definiëren. Daarbij zijn kleuren,
maten, materialen gekombineerd, gevariëerd.
Stapelingen van hout, piepschuim beplakt
met zand, schroot, volgen elkaar op. Ik maak
aanéénschakelingen van geroeste lamellen
van electromotoren, lucht van Marseille wordt
in plastic bekertjes verpakt, stukken
hout worden beschilderd, in stukken ge-
zaagd, en weer aan elkaar gemaakt, waarbij
er een kleine ruimte wordt ingesloten.
Een stapeling van stroken glas en
bloempotten, stapelingen in het platte vlak
met stripjes metaal, zand, beschilderd hout en
hars.
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Binnen deze veelheid van werken leg ik
mezelf op een gegeven moment beperkingen
op; het zullen stapelingen van 18 à 20
elementen - 10 lagen - zijn. En, stapelingen
waarbij de lagen naar boven toe steeds verder
naar binnen verspringen, en vervolgens vanuit
het centrum van het beeld - de 5de en 6de laag
- weer naar buiten gaan. Als we naar de
kopkanten van de balkjes, plankjes kijken is er
als het ware een X-vorm te zien. Deze manier
van stapelen zal steeds terugkeren. De
ruimtelijke geslotenheid/openheid van de

7 structuur, binnen-buitenkant, fascineren me
steeds meer. Het ritme van positieve en
negatieve vormen, ofwel de balkjes, plankjes,
en de ruimte ertussen leiden me in de richting
van een andere constructie van de stapelingen.
Door standaardvormen op elkaar te stapelen
kan ik het ritme van de positieve vormen en
negatieve vormen slechts in beperkte mate
manipuleren. Dat kan veel beter als de plakjes
elkaar gedeeltelijk zouden overlappen. Dit is
mogelijk door in de plankjes spleten, gleuven
te maken en deze dan in elkaar te schuiven.
Door de diepte van de gleuven te variëren kan
ik de ruimte tussen de plankjes, en de mate
van overlapping regelen. Bovendien heb ik op
die manier een zelfdragende constructie die
zeer stabiel is. De eerste beelden worden door
mijzelf in hout uitgevoerd. In deze fase
worden ritme, kleur, binnen-buitenkant steeds
belangrijker. De stapelingen, of assemblages,
zijn streng. Als reactie daarop zoek ik visuele
zwaartepunten door voor enkele plankjes
afwijkende maten te gebruiken, andere
materialen te integreren, of andersoortige

vormen in de stapelstructuur op te nemen.
Plakken koper worden in de 5de of 6de laag
van blauwe beelden gezet. In een wit beeld
komt in de 6de laag bijvoorbeeld een koperen
plaat tevoorschijn, die een golvende contour
heeft. Dit zijn ruimtelijke structuren waarin
door materiaalgebruik, of door de van de
rechthoeken afwijkende vormen op te nemen,
visuele accenten worden gelegd. Dat zou als
deviant aangemerkt kunnen worden.

De begrippen structuur/devant zijn als
leidende principes steeds verder naar de
achtergrond verschoven. Ik ben dan in de sfeer
van georganiseerde chaos terecht gekomen.

Het concept voor het citroenprojekt ligt
vanaf dat moment klaar. Een serie beelden van
steeds 20 elementen. De beelden worden
gekenmerkt door hun geometrische vormen
die samen een ruimtelijke structuur definiëren,
en de meer organische vormen die daarin zijn
opgenomen. Voor elk beeld ontwikkel ik een
specifiek concept. De zes beelden worden -
met name door anderen - perfect uitgvoerd. In
diezelfde periode werk ik aan compu-
tertekeningen waarin het thema structuur/
deviant, ord/chaos terug te vinden is.

Via deze zwerftocht zijn we bij de werken
die op deze expositie te zien zijn, terug-
gekeerd. Zoals gezegd: het topje van een
ijsberg.

Bedankt voor uw aandacht.

Henk Haest
(januari 1991)
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Deze tekst is ge~chreven ter voorbereiding
van de voordracht die ik op 30 januari 1991
voor de Rotaryclub Tilburg-Oost in Galerie
Van Aalst gehouden heb. Tijdens de
presentatie - met dia's - is de bovenstaande
tekst op enkele ondergeschikte punten
veranderd.
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