Grafisch ontwerp

Tekst Katja Brokke
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Vormgeefster gebruikt materiaal als inspiratiebron

The best of
Hansje van Halem
Ze is een van de prominente sprekers tĳdens het evenement Papier Hier in
Amsterdam. Graﬁsch ontwerpster Hansje van Halem valt op door het gebruik
van haast psychedelische patronen. Publish selecteerde haar tien mooiste

Phantom City, 2010

‘Fotografe Kim Bouvy is een vriendin
van mĳ en de opdrachtgever. Ze wilde
een boek maken en kwam er met
twee andere ontwerpers niet uit. Ze
wist nog niet zo goed wat ze wilde en
ik denk dat ze nog niet klaar was met
de redactie. Van het geld dat er nog
over was, heb ik de klus aangenomen,
als een vriendendienst. Het boekje
heeft drie ingrediënten: haar eigen
werk, tekst en gevonden beeldmateriaal. Je kunt van de buitenkast zien wat
er in zit, doordat haar eigen werk aﬂopend is en om het overige werk zit
een kader.’

Poster voor de Koninklĳke prĳs
voor schilderkunst, 2012

▼

‘Deze poster had de functie om kunstenaars op
te roepen werk in te zenden. Ik heb een
heleboel schetsen gemaakt, tot een bevriende
ontwerper me wees op mĳn Doily-letters. Die
had ik eerder al ontworpen, maar nooit
gebruikt voor een opdracht. Toen ik het liet zien
aan de opdrachtgever werden ze er zo blĳ van.
Het straalt ambacht, speelsheid en vrĳheid uit.
Het tachtig grams papier is ﬂuoriderend roze. Ik
heb het ook op zalmroze geprobeerd, maar
daar werd het te zoet van. Het truttige geteken
moest een contrast hebben en hĳ knalt er lekker
uit.’

ontwerpen vroeg naar het verhaal erachter.
▲

H

ansje van Halem (34) werkt vanuit een
oud schoolgebouw in Amsterdam Oost.
Of ze er lang zal blĳven, is de vraag.
Meestal wisselt ze om de twee jaar van
werkplek. Gedwongen, of omdat ze een
betere plek vindt. Mĳmerend denkt ze terug
aan haar vorige studio: ‘Het was daar zo
heerlĳk. Op de begane grond, dus ik kon in de
zomer lekker op een bankje voor de deur
zitten. Waarom ben ik er weggegaan? Oh ja,
omdat ik er in de winter met dekens en
handschoenen achter mĳn computer zat.’
Het zachte voorkomen van Van Halem is
verfrissend. Geen arrogantie, ze lĳkt bĳna
onzeker, misschien ook door haar zachte
stem. Reden tot onzekerheid heeft ze echter
niet. Niet alleen in Nederland, maar ook
internationaal wordt Van Halem steeds vaker
gevraagd voor lezingen en gastcolleges. Op
17 november in het Amsterdamse Pakhuis De
Zwĳger is ze een van de belangrĳkste sprekers
tĳdens het jaarlĳkse ontwerpersevenement
Papier Hier.
Er komen genoeg opdrachten op haar af. Van
boeken tot schutbladen, posters en krantjes
en hele gevels van woonblokken. Ze werkt
voor het merendeel van achter de computer,
maar houdt van de wisselwerking tussen
digitaal en materiaal. ‘Soms is mĳn computer
het startpunt en soms het eindpunt. Ik werk
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vooral met InDesign en Illustrator. Wat ik
digitaal maak, wil ik altĳd op materiaal testen
en ik teken ook veel met de hand. Bĳvoorbeeld letters, ik ben gek op letters. Die teken
ik dan met de ﬁneliner en als ik ze inscan,
komen ze tot leven.’
De computer noemt ze ‘essentieel omdat ik
keuzes kan deﬁniëren.‘ Van Halem: ‘In 2002
begon ik te werken met de digitale muispen,
een hele openbaring. Ik dacht vorig jaar even
dat er een opvolger kwam. Ik dacht dat je dan
met een pen gewoon op papier kon tekenen
wat gelĳk gedigitaliseerd werd. Ik helemaal
blĳ. Heb de pen meteen besteld en ik heb de
zes weken letterlĳk afgeteld. Maar het was
zo’n teleurstelling. Ik heb de pen een middag
uitgeprobeerd en daarna weggelegd, ik weet
niet eens meer waar. Voor mĳ is precisie heel
belangrĳk en dat wekte niet met deze pen.
Lĳntjes sloten niet aan en gebogen lĳnen
werden vertaald als rechte lĳnen met
zigzagjes. Ik hoop dat de techniek zich
zodanig ontwikkelt dat het wel ooit mogelĳk
wordt om, heel idyllisch, met een schetsboek
te werken en dat het gelĳk in je computer
staat.’

http://hansje.net
www.papierhier-antalis.nl

Diploma Sandberg Instituut, 2011

‘Het mapje, diploma en de bĳlage zĳn tot stand gekomen door
heel veel schetsen. Als eerste ben ik aan de slag gegaan met het
mapje. Ontwerpen is geen idee, maar een proces en dit is er aan
einde van rit uitgekomen. Ik was nog niet klaar met een letter die
ik eerder had gebruikt voor een ontwerp, dus dan ga ik daarmee
verder. Ik had mezelf de opdracht gegeven dat als je de map zou
openen, je in een andere wereld terecht zou komen; rustig en
klassiek. Maar dat lukte niet. Ik vond deze wereld zo kicken. Ik had
carte blanche waardoor het lekker agressief mocht worden.’

‘Ik kan me daar
bĳna een soort
van autistisch in
verliezen‘

▶ Zuiderzeemuseum, 2011 (Detail)
‘Opdrachtgever was Studio Makkink & Bey
waarvan de directeur van het Sandberg
Instituut, Jurgen Bey, mede-eigenaar is. Het
gaat hier om de belettering en dit is nou een
mooi voorbeeld van hoe digitaal vertaald
wordt naar analoog. Het ontwerp is gebaseerd
om mĳn krasletters en ik had ze altĳd al van
draad willen maken. Voor de hele
tentoonstelling waren we voor 10 euro aan
naaimachinegaren klaar. De lĳntjes zĳn
willekeurig opgeplakt, maar het moet wel op
een bepaalde manier: staand met zwierige
gebaren, anders worden ze propperig. En je
wilt ze allemaal ongeveer even zwart hebben.
Daarbĳ heb je te maken met de maximale
plakkracht van het materiaal.’

»
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Doily Lace Doodle, 2009

‘Deze tekening heb ik niet in opdracht gemaakt,
maar tĳdens een vakantie in mĳn moeders huis.
Ik had nieuwe ﬁneliners gekocht en ﬁjn papier
waar de pennen zo overheen gleden. Het is een
vervolg op de Doily-letters. Die zĳn ontstaan
nadat ik een boek over kant had gekocht in
Brussel. Ik wilde net zo iets doen als het
kantenalfabet dat er in stond. Iedere letter is
weer anders, ik vond het magisch. Ik legde het
vel papier op tafel en maakte deze tekening
stukje bĳ beetje. Hĳ is niet gedigitaliseerd, wel
al tentoongesteld. Ik ben trouwens nu wel bezig
voor een opdracht met dit ontwerp, maar ik
weet nog niet of ik ‘m er in houd.’

▼

Glasgevel, 2008

‘Uiteindelĳk kwam de opdracht van Ymere op het volgende
neer: inzicht verschaffen naar de binnentuin. Maar hoe veel
meer inzicht kan ik verschaffen dan het raam zelf? Ik heb in
de computer de gevel nagetekend en vanuit het midden
lĳnen getrokken zodat er een spotlight-gevoel ontstond die
de aandacht naar het midden trok. Van binnen, naar buiten.
Samen met het glasatelier is besloten om de lĳnen op de
ramen te visualiseren door ze eerst met plakband af te
plakken, ze los te snĳden en te zandstralen. Een hele klus.’

‘Ik had carte
blanche,
het mocht
lekker agressief
worden’

▲

Letterlĳk & Figuurlĳk, 2011

‘Dit is een schutblad voor een boekje van
stripjournalist Joost Pollmann. Ik wilde iets leuks
met het omslagpapier doen, dus ben ik een keer
op vrĳdagmiddag langs de uitgever gegaan.
Toen hebben we papier gevonden met
houtnerf. Dat idee heb ik voortgezet in het
schutblad met houtnerfpatronen. Inspiratie
komt ook uit een letterproefboek van een
drukkerĳ uit Leipzich: J.G. Schelter & Giesecke.
Het omslag en schutblad zĳn met dezelfde
blauwzilveren inkt bedrukt. Het leuke is dat het
op beide ondergronden heel anders uitpakt.’

»
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Nederland

‘Dit is een van de vele schetsen die ik maakte voor een opdracht
die voortĳdig is gestopt. Ik kwam er na zes weken nog niet uit
en heb de opdracht teruggegeven. Dat was wel een drama hoor,
het is dan al een tĳdje aan het misgaan. Het project is daarna
ook niet door een andere ontwerper gemaakt, ik denk omdat
het doel niet helemaal duidelĳk was. Het is mooi dat je Nederland kan opbouwen uit water, uit golven. De schets is digitaal
getekend, lĳntje voor lĳntje, twaalfhonderd procent ingezoomd
om ervoor te zorgen dat de lĳntjes aansluiten. Ik kan me daar
bĳna een soort van autistisch in verliezen.’

▶
▲

Eigen werk, 2012

‘Dit eigen werk komt uit een serie van
ongeveer dertig documenten waarbĳ ik
telkens een nieuwe nuance uitprobeer. Zo
kun je altĳd uit eigen archief putten, zonder
het gevoel te hebben dat je iets ouds uit de
kast haalt. Het zĳn ideeën waarmee nog
niks is gedaan. Soms ben ik twee dagen aan
het schetsen zonder dat er iets uitkomt en
dan kan een oud ontwerp ineens precies op
zĳn plaats vallen. Die eigen ontwerpen zĳn
als een motor voor mĳ. Ik kan er een
heleboel dingen mee aan elkaar breien. Mĳn
ontwerpen creëren een soort diepte. Ik fake
tactiliteit en het gevoel van een extra
dimensie.’

‘Soms valt een
oud ontwerp
ineens precies
op zĳn plaats‘

OTIS - Los Angeles, 2012

‘Dit patroon komt uit dezelfde serie als de
blauw/paars/roze schets, alleen is deze, iets
aangepast, wel gebruikt. Ik heb het ontworpen
voor een eindexamenproject voor een academie
in Los Angeles, waar ik deze zomer een
workshop heb gegeven. De studenten vroegen
naar een patroon dat de ze konden gebruiken
als achtergrond voor een poster waarop ze alle
gastdocenten van de afgelopen twee jaar
bedankten. Voor dit soort opdrachten ga ik dus
heel hard werken he, voor al die kinderen. Nou
ja kinderen, ze hebben ongeveer dezelfde
leeftĳd als mĳ, hahaha.’
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