HuMobisten
‘Een Ander Level’
17 feb. - 9 apr. 2006
Willem de Kooning Academie
Galerie ‘Blaak 10’
opening: vr. 17 feb. 2006, 19.00

Gyz La Rivière (1976, Rotterdam)
studeerde mode-vormgeving aan
de Willem de Kooning Academie
en studeerde in het jaar 2000 als
eerste modestudent af zonder
kledingcollectie.
Rufus.K (1975, Rotterdam), die
inmiddels weer gewoon Rufus
Ketting heet, studeerde audiovisuele vormgeving aan dezelfde
academie. Hij verliet deze na
twee jaar om zijn studie autodidact voort te zetten.

HuMobisten
- anno 2000 -

De HuMobisten – een Rotterdams kunstenaars/
vormgeversduo – bestaan vijf jaar. De HuMobisten
(de naam is een samentrekking van ‘humor’ en
‘mind your own business-ism’) zijn Rufus.K en Gyz
la Rivière. Ze noemen zich ‘serious pranksters’ die
kunst en vormgeving maken die veelal gaat over de
absurde wereld en henzelf.
De HuMobisten zeggen tegen geen enkele
discipline ‘NEE!’. Ze maken al meer dan vijf jaar
performances en installaties. Films, video, mode,
fotografie, poëzie, muziek en andere audio, workshops en zelfs schilderkunst komen in hun
inmiddels aanzienlijke oeuvre voor. Daarnaast duikt
het werk van de HuMobisten regelmatig op in het
Rotterdamse straatbeeld op posters, flyers, T-shirts
en in tijdschriften. Ook houden ze sinds een jaar of
twee een veelbezocht weblog bij (www.humobisten.nl) waarin ze verslag uitbrengen van hun dagelijkse beslommeringen en de visies die ze eraan
overhouden.

In de overzichtspublicatie ‘Een Dure Grap [An
Expensive Joke], early HuMobisten years 20002005’ – een prettig verzorgd boekje – staan naast
ontelbare afbeeldingen van het werk van de
HuMobisten onder anderen een conceptuele verklaring van het HuMobisme door cultuurfilosoof Siebe
Thissen (verbonden aan het Centrum Beeldende
Kunst in Rotterdam); een interview met de
HuMobisten door Rutger Wolfson (curator van De
Vleeshal, het vooruitstrevende centrum voor contemporaine kunst van Middelburg); een autobiografische verhandeling over logo’s van Pieter Vos (van
grafisch ontwerpbureau 75B); en een tekst van Boris
van Berkum (senior curator Showroom MAMA).
Maar ook kunstbroeders Peter de Groot, Geert Mul
en De Bubbelebim zijn in hun schrijfmachines
geklommen; zij proberen het ontregelende werk en
de melige werkelijkheid van hun vrienden de
HuMobisten uit te leggen.

Redenen genoeg om hun schijnbaar onsamenhangende oeuvre eens in één publicatie onder te brengen en die te presenteren in een tentoonstelling
‘Een Ander Level’. Vanaf 17 februari 2006 om 19:00
lichten de HuMobisten tipjes van hun mysterieuze
sluiers op in Academiegalerie BLAAK10 in de
Rotterdamse Witte de Withstraat.
De tentoonstelling is eveneens een selectie uit 5 jaar
HuMobisme. In de kelder van de Galerie draait ál het
video-werk van de twee heren en is hun eerste werk
‘iedereen kan Schilderen’ te zien. Op de begane
grond zijn onder anderen de installaties ‘The
Corporate Eye™’ en ‘Sonic Spocht IV’ te zien én te
horen, het uit 2001 daterende tweedimensionale
werk ‘09-11-2001’, plus een nieuw werk waarover de
HuMobisten alleen nog maar willen verklappen dat
het ‘fotografie’ is.
De opening wordt verricht door Ton de Vos (directeur dienst Kunst en Cultuur) en Robert de Haas
(voormalig directeur Rotterdamse Kunststichting).

‘Een Dure Grap [An Expensive Joke], early
HuMobisten years 2000-2005’ is vanaf dit moment
dan ook voor het publiek te koop (voor slechts 15
euro!), tevens presenteren de HuMobisten een
nieuw T-shirt én een nieuwe sweater in de Blaak 10
galerieshop.

HuMobisten
‘Een Ander Level’
17 feb. - 9 apr. 2006
Willem de Kooning Academie
Galerie ‘Blaak 10’
opening: vr. 17 feb. 2006, 19.00
(door de vos en de haas)

‘Een Dure Grap’
[An expensive Joke]
early HuMobisten years 2000-2005
op 4 maart zullen de
HuMobisten tijdens
de Museumnacht
hun boek signeren!

Witte de Withstraat 7a
3012 BK, Rotterdam
010 - 280 92 51
info@blaak10.nl
www.blaak10.nl

ISBN-10: 90-9020385-0
ISBN-13: 978-90-9020385-0

Willem de Kooning Academie
Hogeschool Rotterdam
openingstijden:
woensdag t/m vrijdag: 12.00-18.00
zaterdag: 10.00-17.00
zondag: 12.00-17.00

www.humobisten.com

