
Op canvas in museum boet graffiti in aan rebellie
Beeldende kunst
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Door Tracy Metz

Er schuilt iets paradoxaals in een tentoon-
stelling over graffiti, hoe hip die ook is in-
gericht: de bijzetting in de schrijn van het
museum is erkenning maar ook de kus des
doods. Wat begon als opstandigheid van
artiesten die de stad als één groot doek be-
schouwden, wordt in het museum een
aandoenlijke mengeling van esthetiek en
nost algie.

Het Amsterdam Museum wijdt nu in sa-
menwerking met het Museum of the City
of New York een uitgebreide expositie aan
graffiti. New York zette de toon, met
‘schr ijvers’ als Crash, Sharp, Daze en Zep-

hyr. Het museum toont onder meer hun
schetsboeken: ‘blackbooks’.

Amsterdam had een eigen graffiticul-
tuur met bijvoorbeeld Niels ‘Shoe’ Me u l -
man, Dr. Rat en Aileen Middel – ar tiesten-
naam Mick LaRock – die gastcurator is.
„Wij werken naar Amerikaanse voorbeel-
de n”, zei Shoe in 1986, volgens het boek
bij de expositie. Diverse New Yorkse kun-
stenaars bezochten Nederland, en Sharp,
die voor de opening in Amsterdam was,
zei blij te zijn iets van de gedeelde cultuur
terug te kunnen brengen naar Nederland.
Maar de Nederlanders haalden meer inspi-
ratie uit Amerika dan andersom.

Blackbooks van Nederlanders heeft het
Amsterdam Museum niet, maar wel iets
veel groters: een stuk van de schutting
rond de bouwput van de Stopera waarop
Hugo Kaagman zijn karakteristieke sja-
bloon-graffiti aanbracht. De metrotunnel
onder het Waterlooplein was één reusach-
tig archief van ‘t ags’ en, vanaf 1983, muur-

vullende ‘piece s’. De hele stad zat eron-
der, zoals te zien is op een grappige foto
van jongetjes die komen aanrennen om
een tram in een halte te lijf te gaan.

Graffiti heeft zich ontwikkeld van pro-
testuiting tot geaccepteerde kunst. Het
was ooit absoluut gevaarlijk en spannend
in het pikkedonker op het emplacement
treinen te beschilderen, maar als je door
de tentoonstelling loopt krijg je het gevoel
dat graffiti op canvas aan rebelsheid heeft
ingeboet. Graffiti werd kunst, en ook com-
mercie, bijvoorbeeld toen bagagemerk
Tumi Crash inhuurde om koffers te deco-
reren. In de jaren tachtig kregen graffiti-
kunstenaars opdracht om muurschilderin-
gen te maken en de gevels van fietswinkels
te versieren. Samen met de tentoonstellin-
gen over de Keith Haring in de Kunsthal in
Rotterdam geeft het Amsterdam Museum
een lekker wild beeld van de hoogtijdagen
van deze verzetskunst. Maar de domesti-
catie sluimert door de spuitbusverf heen. Lee Quiñones:Howard the Duck, olieverf op doek, 1988


