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Werktekeningen Bambaataa 

Foto's: courtesy Gabriel Lester

Onthulling sculptuur
Gabriel Lester
 
Stroom Den Haag voegt dit jaar twee nieuwe
sculpturen toe aan De Beeldengalerij in het centrum
van Den Haag, van internationaal gerenommeerde
kunstenaars: 
- Gabriel Lester, vrijdag 29 juni 2018 
- Navid Nuur, vrijdag 21 december 2018 
 
Onthulling beeld Gabriel Lester vrijdag 29 juni 2018: 
- programma vanaf 17.00 uur met Gabriel Lester en 
  wiskundige Ionica Smeets 
- onthulling beeld: 18.00 uur 
 
Fotomoment plaatsing beeld: di 19 juni, 12.00 uur 
 

De Beeldengalerij bestaat op
dit moment uit werk van:  
 
Karel Appel  
Gijs Assmann  
Atelier van Lieshout  
David Bade  
Hans van Bentem  
Rob Birza  
Sjoerd Buisman  
Tom Claassen  
Adam Colton  
Anno Dijkstra  
Alfred Eikelenboom  
Gert Germeraad  
Sigurdur Gudmundsson  
Ernst Hazenbroek  
Berry Holslag  

Den Haag heeft sinds 1990 in het centrum van de stad een
beeldengalerij: 40 sokkels met sculpturen van Nederlandse
kunstenaars. Daar voegt Stroom dit jaar maar liefst twee
nieuwe beelden aan toe, en wel van de Nederlandse,
internationaal gerenommeerde kunstenaars Gabriel Lester
en Navid Nuur. Het is geen toeval dat deze nieuwe
sculpturen dicht bij de langste en op de kortste dag van het
jaar onthuld worden – beide beelden komen tot leven door
licht – bij Lester is dat daglicht, bij Nuur kunstlicht.  
 
Het eerste beeld dat onthuld wordt is Bambaataa van Gabriel
Lester. Bambaataa is een grote zwartmetalen sculptuur, een
driehoekige vorm, met daarin drie kubusvormen van lichtgrijs
gaasmetaal. Aan één kant toont het een maskerachtig
gezicht, waarvan de ogen en de mond zonlicht doorlaten.
Hierdoor ontstaan er aan de andere kant holografische
projecties van geometrische vormen. Hoewel het een
sculptuur is, heeft het, in lijn met het oeuvre van Lester, een
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Michael Jacklin  
Folkert de Jong  
Jos Kruit  
André Kruysen  
Gabriel Lester 
Ingrid Mol  
Rien Monshouwer  
Femmy Otten 
Peter Otto  
Sonja Oudendijk  
Jan van de Pavert  
Lon Pennock  
Pearl Perlmuter  
Thom Puckey  
Christien Rijnsdorp  
Maria Roosen  
Marc Ruygrok  
Eja Siepman van den Berg  
Jan Snoeck  
Arjanne van der Spek  
Joost van den Toorn  
Emo Verkerk  
Carel Visser  
Tony van de Vorst  
Auke de Vries  
Leo Vroegindeweij  
André van de Wijdeven  
Famke van Wijk  
 
Meer info over De
Beeldengalerij: klik hier   
 
 
 
 

fotografisch en filmisch karakter: de verschijningsvorm zal
steeds anders zijn al naar gelang de lichtsituatie en het
standpunt van de kijker. Het beeld komt aan de Grote
Marktstraat te staan, precies op het zuidoosten – als de zon
zakt dan staat ze, als een spotlight, pal op het beeld. 
 
Hoewel als een abstracte compositie aangevangen, is het
beeld gaandeweg het maakproces geëvolueerd tot een vorm
waar je een gezicht in kunt zien. Het deed de kunstenaar
denken aan de mysterieuze oerbeelden van Paaseiland en
aan de ruwe uitdrukking van emoties in Afrikaanse maskers.
Die eerste uitdrukkingen van emotie zijn ook te zien als een
vertaling naar abstractie – er is een link naar smileys en
emoticons. Die vormen, net als primitieve maskers, een soort
pre-taal, een taal voordat taal ontstond: de uitdrukking van
emoties. Het oergevoel wordt versterkt doordat Lester het
beeld opvat als een zwarte monoliet. 
Het maakproces volgt in zijn ogen de evolutie van de mens:
eerst is er de mens en het dier, de concrete wereld, daarna
de abstractie, de gedachte. Zoals Lester zegt: “De concrete
wereld en de abstracte wereld worden in het beeld verenigd.
Dit beeld vormt z’n eigen gedachtes.” Verder zijn er
verbanden te leggen met de bewegende sculpturen met
lichtprojecties van Moholy-Nagy, en de portretten met
driehoekige vormen van Vilmos Huszár en Bart van der Leck. 
 
Bambaataa is het eerste deel van een serie die Lester dit
jaar gaat uitvoeren. De rest zal in november 2018 te zien zijn
tijdens een tentoonstelling bij Fons Welters. 
 
De titel Bambaataa is afgeleid van Afrika Bambaataa (NY,
1957) een door Lester bewonderde pionier in electromuziek
en hiphop. (Lester zelf produceerde in de jaren 80 rapmuziek
en begon de groepen Definitely Def en Utile Connection. In
de jaren 90 gaf hij freestyle spoken word performances met
jazz- en hiphopmusici) Bambaa Taa was ook een Zulu
strijder – zie de relatie met Afrikaanse maskers. De titel wijst
ook ritmisch de drie vormen in het gezicht aan: bam-baa-taa. 
 
Meer over Gabriel Lester 
Gabriel Lester (1972, woont en werkt in Amsterdam) maakt
architecturale installaties, performances en video- en
filmwerk waarin tijd, ruimte en herinnering centraal staan. Na
de academies van Breda, Brussel en de Rijksakademie in
Amsterdam volgde hij opleidingen in Stockholm, New York,
Rio en Tokyo. Zijn werk was onder meer te zien in het
Gemeentemuseum Den Haag, Stedelijk Museum
Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam,
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De Appel art centre Amsterdam, Bonner Kunstverein en het
Minsheng Museu, Shanghai. De afgelopen jaren nam Lester
ook deel aan de biënnales van Venetië, Moskou, Sydney,
Istanbul, Marrakech en Sharjah (VER) en Documenta (13). 
 
Programma onthulling, vrijdag 29 juni 2018:  
17.00 uur    ontvangst in Paardcafé, Prinsegracht 12 
17.20 uur    welkomstwoord door Arno van Roosmalen, 
                   directeur Stroom Den Haag 
17.30 uur    wiskundige Ionica Smeets over de relatie 
                   tussen het abstracte en concrete in de 
                   verbeelding van de mens 
17.45 uur    Gabriel Lester over cinema zonder camera 
18.00 uur    onthulling Bambaataa 
18.30 uur    drankje in Paardcafé 
19.00 uur    einde 
 
De Beeldengalerij in Den Haag is bedacht en ontworpen door
P. Struycken. Door het permanente karakter en de jaarlijkse
nieuwe opdrachten een unieke vorm van kunst in de
openbare ruimte: het laat sinds 1990 een dwarsdoorsnede
zien van de Nederlandse beeldhouwkunst. Conservator van
De Beeldengalerij is André Kruysen, projectleider vanuit
Stroom is Vincent de Boer, adviseur en begeleider kunst in
de openbare ruimte.  

 
Noot voor de pers: 
  
Plaatsing beeld: dinsdag 19 juni 2018, 12.00 uur 
Het beeld van Gabriel Lester wordt op dinsdag 19 juni om
12.00 uur geplaatst aan de Grote Marktstraat, ter hoogte van
de Achter Raamstraat, waarna er tot de onthulling een
bekisting omheen komt. Dit gebeurt in bijzijn van Vincent de
Boer, projectleider van Stroom Den Haag en André Kruysen,
conservator van De Beeldengalerij. Beiden zijn beschikbaar
voor interviews.  U bent van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.  
  
U bent ook van harte welkom bij de onthulling op vrijdag
29 juni om 17.00 uur.  
Voor aanmeldingen, interview aanvragen, meer informatie en
beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Stroom Den
Haag, Hildegard Blom, pers@stroom.nl, 
tel. 070-3658985, 06-24255772.
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Stroom Den Haag 
Hogewal 1-9 
2514 HA Den Haag 
T: 070 365 89 85 
info@stroom.nl
www.stroom.nl 
 
Afmelden? 
Klik hier

Stroom Den Haag is een kunstcentrum met een breed
scala aan activiteiten. Het programma is gebaseerd op
de overtuiging dat kunst nieuwe inzichten biedt en een
belangrijke bijdrage levert aan het debat over stad,
cultuur en maatschappij. Stroom wordt financieel
ondersteund door Mondriaan Fonds en de gemeente
Den Haag. 
  
Copyright © Stroom Den Haag, 2018 
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