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Nanda Janssen | Koen Taselaar, 

is dat niet die kunstenaar die al 

een paar jaar tekeningen maakt 

van denkbeeldige bands? Precies. 

Cohen Tazzler Beardable Blues #153, de 

voorlopig laatste tekening uit de serie 

Imaginary Bands (2007-2011) verscheen 

zelfs op de cover van het aprilnummer 

van het underground muziekmagazine 

Subbacultcha!. 

De tekeningen van Koen Taselaar (1986) zijn 
doordrongen van horror vacui, gewoonlijk nog 
meer dan in deze bijdrage voor Kunstbeeld. Elk 
stuk van het papier, variërend van flyerformaat 
tot vellen van een paar meter, wordt betekend 
– geen vierkante millimeter blijft leeg. Hij pent 
zijn tekeningen zo vol dat niet te zien is hoe het 
werk is opgebouwd, waar hij begonnen is en 
waar geëindigd. Door de hiërarchieloze verdeling 
verdwijnt de scheidslijn tussen voor- en ach-
tergrond. De kunstenaar trekt een parallel met 
het echte leven, waarin de dingen evenmin een 
concreet begin en einde hebben en ook alles in 
elkaar overloopt. Tekeningen met veel witruimte 
vindt Koen Taselaar maar tuttig en zelden goed 
werken. Hij heeft zichzelf weleens tot opdracht 
gesteld om zo’n werk te maken. Het werd braaf, 
een plaatje, een voorstelling. Er miste een soort 
gekte in. Alleen zijn insecten uit These Modern 
Bugs 2.0 (2009-2010), een serie waarin telkens 
een fictieve computerbug (term voor een sys-
teemfout of virus) wordt voorgesteld als een 
fantasie-insect, zijn omringd door wit papier. 
Alle ruis en gekte – stippeltjes, lijntjes, rondjes 
en arceringen – zijn in het insect gestopt. 

tekening een tekening? En op onderwerpen 
als informatieovervloed en keuzeproblemen, 
thema’s die ook in de samenleving sterk leven.

Vaak worden de tekeningen in een boekje 
gebundeld: een alternatieve manier om het 
werk te verspreiden. De boekjes en tekenin-
gen in oplage zijn Koen Taselaar even dierbaar 
als de originele tekeningen. Een schare fans 
koestert deze publicaties als waren het unica. 
Zo’n boekje is een stap weg van internet en de 
onuitputtelijke mogelijkheden tot vermenig-
vuldiging daarvan, naar het tastbare object dat 
in kleine oplage geproduceerd is. Dus je kon 
erop wachten: zijn bijdrage voor Kunstbeeld 
is een boekje. Als het dan toch in oplage moet 
zijn, dan een kunstenaarsboek, zal hij gedacht 
hebben. Een boekje in een boekje. Drukwerk in 
drukwerk. Cut Me Baby Fold Me Love Me Baby 
Hold Me (2011), zijn negende boreling, staat bol 
van citaten van zijn eigen werk en capriolen 
met het drukproces. Voor Taselaars volgelingen 
een feest van herkenning en een intrigerende 
puzzel, voor de niet-ingewijden een staalkaart 
van zijn werk. :

Werk van Taselaar is te zien in de volgende 

groepsexposities:

– ‘Sweatboxing’, 2 apr. t/m 29 mei 2011, Showroom MAMA, 

Witte de Withstraat 29-31, Rotterdam, 

www.showroommama.nl

– Galerie with tsjalling: op Art Amsterdam,  

11 t/m 15 mei 2011, Amsterdam RAI, www.withtsjalling.nl, 

Art Amsterdam, stand 043

– ‘Graphic Detour’, 11 juni t/m 27 nov. 2011,  

Graphic Design Museum, Boschstraat 22, Breda,  

www.graphicdesignmuseum.nl

www.koentaselaar.nl

Collector’s Item #4

Koen Taselaar

Jubileum Kunstbeeld
Speciaal voor de 35ste verjaardag van Kunstbeeld wordt voor ieder nummer in 

dit jubileumjaar een kunstenaar uitgenodigd een nieuw werk te maken. Het 

origineel wordt vernietigd zodat het kunstwerk alleen bestaat als reproductie 

in dit tijdschrift. Curator van deze reeks Collector’s Items is Nanda Janssen. Zij 

werkt als onafhankelijk curator en ontwikkelde tentoonstellingen voor onder 

meer het Museum voor Moderne Kunst Arnhem en 21rozendaal in Enschede.

Een ander handelsmerk is de combinatie van 
woord en beeld. Eerst verzint Koen Taselaar een 
tekst en dan volgt het beeld. Hij speelt met 
woorden, gooit er soms opzettelijk een spelfout 
in of wat alliteratie, houdt van vertaalgrapjes 
en ‘double Dutch’-vervormingen. Voor de se-
rie Imaginary Bands bedacht hij bandnamen 
als The Slacking Snails, The Tsuschies en The 
Platenbuilders. Engels, Duits en Nederlands 
husselt hij vrolijk door elkaar. Deze kunstenaar 
gebruikt op een vindingrijke manier typografie 
om een bepaalde toon aan de tekening te ge-
ven. Voor iedere tekening vindt hij een nieuw 
lettertype uit of grijpt hij terug op een die hij 
eerder verzon. Fineliner en marker zijn geliefde 
materialen. Sinds kort tekent Taselaar ook met 
potlood en duikt er zelfs kleur op in zijn teke-
ningen – primaire kleuren welteverstaan. Met 
het potlood zijn ook het gradueel verloop van 
donker- naar lichtgrijs en de suggestie van ge-
gomde delen zijn werk binnengeslopen. 

Je kunt de tekeningen beschouwen als een va-
riant op de spotprent of bijvoorbeeld de visuele 
columns van ontwerperscollectief Gorilla. Ont-
daan van een politieke angel, en met een Simon 
Carmiggelt-inslag. Het zijn kattebelletjes van 
kleine waarnemingen op straat, op internet of 
in zijn vriendenkring. Taselaars werk gaat over 
de waan van de dag, of privébeslommeringen. 
De tekeningen schetsen een aardig beeld van 
zijn belevingswereld en meer algemeen van die 
van een twintiger. Ze verwijzen naar heden-
daagse media en subculturen. Mobiele tele-
foons, Wi-Fi, internet, Google, e-mail, vrienden, 
feestjes, muziek en bier duiken veelvuldig op 
in zijn tekeningen. De laatste tijd ondergaat 
zijn werk een verandering. Taselaar is zich meer 
gaan richten op de formele aspecten van een 
tekening: de (on)leesbaarheid, wat maakt een 
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Wat moet u doen om kans te maken op één van de 35 gesigneerde werken?
U kunt t/m 15 mei 2011 uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven via 
www.kunstbeeld.nl. Uit alle inzendingen worden 35 namen geloot van lezers die  
een gesigneerd exemplaar thuis ontvangen. 

BelaNgriJke iNformatie
Inzendingen na de uiterste datum of met onvolledige (adres)gegevens worden niet in  
behandeling genomen. U ontvangt geen ontvangstbevestiging. Per adres kunt u slechts  
één keer deelnemen. Medewerkers van Kunstbeeld zijn uitgesloten van deelname. Over de  
uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Namen van de winnaars worden eind maart 2011 op  
www.kunstbeeld.nl bekend gemaakt. Daarna stuurt de redactie hen de gesigneerde  
exemplaren toe. 

Exclusief voor Kunstbeeld: 

collector’s Item #4,  
een kunstwerk van  
Koen Taselaar

Collector’s Item | info

Op verzoek van Kunstbeeld ontwierp Koen Taselaar een originele invulling 

van twee bladzijde’s in Kunstbeeld. De titel Cut Me Baby Fold Me Love Me 

Baby Hold Me spreekt voor zich: deze pagina’s kunnen geknipt en gevouwen 

worden tot een boekje. Het werk is gemaakt voor Kunstbeeld en wordt hier 

eenmalig en exclusief gepubliceerd. De redactie zal 35 gesigneerde exem-

plaren verloten onder de lezers. Op die manier heeft u een exclusief kunst-

werk van Koen Taselaar. Een Collector’s Item voor trouwe lezers.
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