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u KUNST NAAR KLANTEN BRENGEN,

Mothership is een 'kunstproducent'. Het jonge bedrijf slaat een brug tussen kunstenaars en
klanlen. Niel simpelweg als malchmaker, maar door bij de gehele produclie belrokken Ie
blijven. Eigenlijk net als in de filmwereld. waar de regisseur de kunstenaar is en de producer
zorgt dat er gedraaid kan worden en dat de film zijn weg naar de bios vindt. Jeroen Everaert
began als trapverkoper. werd kunstenaar en combineert nu beide talenten in Mothership.
Ais zijn CV nog niet uitlegt wat de toegevoegde waarde van zijn onderneming is, dan doen
zijn aansprekende projecten dat weI.
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DAT IS ONS VAK.rr 'Toen ik jong was wilde ik naar de kunst

academia, maar in pleats deaNan ging ik

.trouwen en ik vond dat je als getrouwde man

moest warken. Omdat ik enonn kon lullen,

glO9 Ik de verkoop in: ladd8l'S an steigers.

Dat werd sen groat succes en aI snel werd

ik directeur van een nieuw op ta zetten bedrijf

in torankranen. Toen vroeg een vrieodin:

'Is dit wei wat je wilt?' En ik dacht: 'Nee, ik

wil kunstenaar.worden'. Ik heb toan de hele

zomer lang de kunstacademie gebeld - wear

natuurlijk niemand opoam want het was

vakantie! - om me aan te malden voor de

avondopleiding. Toen ze eindelijk open

gingen. reed ik er naar toe mel een aanhang·

wagen vol werk, want ik wilde deze kans

nlet mlssen. Men kon wallachan om deze

overdaad aan enthouslasme. Ik werd aan·

genomen. Vier jaar laler had ik, langs een

verkorte route, mijn diploma. Ik hab toon

mateen een vervangende directeur gezocht.

ontslag genomen en mljn huls in Dordrecht

verkOCht. Ik ging in Rotterdam wooen:

kunst maken.·

En dat beviel?

"Nee. Ik gi09 dood. Het werken zelf glng

wei goad, ik kwam ennee In de gekste

tv-programma's. Maar Ik miste mensen om
me haen. Toen kwam Ik BOOs van Berkum

tegen die net een jaar beZlg was met MAMA

Showroom, maar det dreigde mis te gaan.

Ik ben mee gean doen en in zes jaar

boiJWden we het ulttot wat hat nu is.

Oat deed ik tot drieenhalf jaar geleden.

T080 was de chernie tussen ons op en began

Ik met Mothership: aIs kunstproducenl.-

Wat doaje als 'kunstproducent'?

•Ja, dat moet ik vaak ultleggen want ja kriJgt

dan als reactia: 'Een kunsteoaar produceert

toch zalt zijn kunst?' Maar je moet da

vergelijki09 leggsn met film, dear schapt de

producer de voorwaarden voor het creatieve

product. Dus wij zoeken opdrachten voor

kunstenaars of Iwnstenaars vragen OIlS om
ondersteuning bij hun werk. Daarbij nemen
wij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering

ofaxploitatie:

Ean bedrijf dat een kunstwerk veer zijn

kantoor wi! hebben, kan jullie bellen?

•Ja, dan gaan wi] met hen praten en op grond

van hun wensen presanteren we een aantal

kunstenaars waarvan wa danken dat dla aan

de vraag kunnen voldoen."

Maar andefsom kan dus ook? Een kunste

naar I1eeft de opdIaeht, kunst voor een

kantoor, en vraagt jullie om de uitvoering

ervan te regelen.

"Pmcies, dan helen wi! er een geschikte

aannemer bij en verzorgen al het regetwerk.

Ik zeg maar zo: er Is maar cen Amo (bijvoor·

beeld Arno Coenen, kunstenaar) maar er zlJn

tallole Jeroenen (regalaar). Dus de uren van

Arno zijn veel koslbaardar. Hij kan zich batar

richten op nog maar Inhoud dan tijd verliezan

aan productiezaken:
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THE FLYING GRASS CARPET
(HUNK-DESIGN EN IDEDDY)

Een viegeod 13Pil gemul~ "*" aIlOO9i ldeuren kulSlglaa.
28).ri • 3lJ S8Il!llrTlblw. Ga*" OIl dB Aott&. AoClardarn,

15 aJgUSlU&' 17 oepI"'ibei, 5ehouwbu'gpIein AoI1EWdilm.

HAND IN HAND KAMERADEN
(ARNO COENEN)

.,.. 9 , !P~ o:id .... RotterdlIm Sporljoor 2005 maak1e
Amo Coonan dt 1'nOl:lIiek .... moor dan 6 meier breed
fTIIlI~ KuyI i1 dB t",",*,c:I. Dal hebben _ ul jlwen uII·
va'! E oj a.an FV,oolOOld. En nu krtJen we door abdank
.., OJ,dooll ""JOr terug.'
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BENNIE JOLINK IN BIER
KRATTEN (ARNO COENEN)
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'Een Iwll9lenaar wide een p:;Ntrel maken van Blnlie JoIink
van NormaaI. Dal is I1ellnIaal door OOEloEll P ..,..1& il elkaar
gezel mill bierkraIItI1. Wi zorgden <:!at (!II mel een ~Iga
constructi8 gebeurde.'

'Qerolll3;oj <i een paar keer gevra<l9d 0/ ik dear geen kunst

koIl e~poseroo. Maar er was nooil geld, Toeo kwarn Melle

8mets naar roo toe met hetldge om een tari<.station te
boo.Jwllrl in ;rea. Dat vond Ik echllels YOa Oilrol. Met mini·
male miOclelen hebben we dallOen gareaiseEr'd. I< kroog

een holelcNemadlUI"G a1s gage:

KROONLUCHTER MACHINE
GEWEER (HANS VAN BENTEM)

OEROL FESTIVAL 2007:
SHELL STATION IN ZEE
<MELLE SMETS)

"'Onder de naam'Rock and RoyaI. ...e<koPen we l<rOQn.

kJchters en mouieken van Hans van Benlam Ew'I~

van Noo Coenen. zooIs deZe kroonIuchfer In de \IOI'ITl van
sen MI6 mochhageweer die tIP een beurs in Marni heefI.--

creatiVity
starts here

Wat is je ambitie met Mothershlp?

'Vooroon blijven lopen en een voorbeeld zijn

voor anderen. En veel naar het buitenland

gaan met werk en daar kunstenaars presen

teren. Verder willen we kunst graag uit

het gesloten wereldie halen van musea

en mensen die ervoor geleerd hebben.

Dus dan moet je kunsl near de mensen toe

gaan brengen. Op straat en ap festivals.

En kunst brengen die enigszins toegankelijk

Is. We kennen allemaal de 'rebuskunst'

waarbij je moet zien te aehterhalen wat de

kunslenaar ermee bedoelt. Die kunst verdient

zeker een plaa!s, maar daarmee bereik je

geen groot publiek. 51echts 1% van de

mensen gaat naar een kunstbeurs, dus 99%

niet. Daarom gaan wij naar de miljonairs

beurs. en misschien ook wei naar een

bouwbeurs of wat dan ook. Mijn opdrachl is

in elk geval nog steeds dezellde als in mijn

eerste baan: nieuwe klanten vinden!-

Hoe vind Ie het creatieve klimaat van

Rotterdam?

"Rotterdam is een hele leuke slad veor

creatieven. De lijnljes naar opdrachlgevers

en de gemeente zijn kort en iederean is heel

behulpzaam. Misschien heelt dalle maken

met het underdoggevoel van Rotterdam en

de slrijd om aandacht die we voeren met

onze grole broer Amsterdam. Maar daardoor

gaat alles wet sneller en krachUger. Om kunst

te verkopen moet je niet hier zltten, daarvoor

is het Amsterdamse klimaat veel beter.

Maar om het te maken, zit ie hier beter.

De mogelijkheden zijn groter, ook omdal de

stad nag niet af is. Ik adviseer elke kunste

naar om Rotterdam als basis te nemen maar

om wei verder te kijken dan de stad of de

regio. Rieht je blik op heel Nederland en naar

de hele wereld. Dear kun je ook opdrachten

halen. Zeker nu mel internet. je kunt ie werk

overallaten zlen."

Je zit in 0525, &en venamelpand van

creatieve bedrijven, naast Creative Cube in

de Delftsestraat, v1akbil het Centraal Station

en Weena. Hoe kwam Ie dear terecht?

"Zoals al eerder, via de gemeente. In de

MAMA-tijd had Barend Zuurmond ons in

opdracht van de gemeenle aan hel Onlwikke

tingsbedrijf (OBR) gekoppeld. Zij hielpen ons

aan kantoorrulmte in hel oude IMAX theater.

En nu vroeg OBR ons, via SKAR (Stichting

Kunst Accommodatie Rotterdam), om met

MOlhership in DS25te gaan zilten, als

magnaet voor creatieve bedrijven. Dal zijn

veoral tilmbedrijven geworden. Daar werken

, we niet echl mee samen, maar we lopen

weI regelmatig bij elkaar binnen.-

" , - .

Daarom staat jouw naam hier btl als

conceptmaker en blJ andere prolecten niet.

Dus deze werkwijze Is meer uitzondering

dan regel?

-Ja, normael bedankl de kunslenaar wat er

gebeurt en als er geen kunStenaar is, dan

gaat hel niel door. Maar dit moasl doorgaan.

Er werd op gerekend.-

Toen heb ik een ander benadard maar die

kon de schaalgrootte niet aan. Maar inlussen

haddan wij het idee eigenlijk al wei ver1<.ocht.

Teen bedachl ik dat we de grens mel 128
naar boven gerichte lichtkanonnen konden

markeren, en dal hebben we toen gedaan.

En kregen we daar onlangs de Innovatieprijs

voor, van de SliChting Nationale Evenements

prijzen.-

JE GRATIS MEE,
WERK NAAR THE

WIL BRENGEN."

WERK
JE HET
LEVEL

"SOMS
OMDAT

NEXT

Maar et'" moet wei geld binnenkomen

want er staan mensetl op de loonlilst?

-Ja. we w8l'ken nu mel vijf man in vaste

dlenst plus twee free lancers. Allemool zeer

gestructureerde regelneven die echt wat

kunnen. Monlque, Natascha, Joosl en Mathijs

zijn echte producenten waarbij de een meer

Inhoudelijk op kunst zit en de ander meer op

marketing. En dan hebben we Jasper. onze

digitale man die 30-presentaties voor ons

maakt en onze website onderhoud!.·

Ik ken Juille van de Brandgrens. Hoe is
datgegaan?

'Oat was een project in het kader van hat

architectuurjaar in 2007. Het idee om iets

mel de brandgrens Ie doen. had Emanuel

Kneepkens al eens gelanceerd. Ik vond het

architectuurjaar een goede aanleiding om

daar nu echt eens wat mee te doen. omdat

het bombardement de veroorzaker is van de

nieuwe Rotterdamse architectuur. lk had daar

aen kunstenaar bij badaml. Francis A1ys die

veel mel vuurwer1< WSfkt. maar hij kon oiet.

Oft Is het gunstig. geval. De kunstenaar

heeft teveel werX. Maar wat als hij te weln!g

werX 11eeft? Kan hlJ dan ook met een idee, .
bll Mothership aankloppen?

•Ja. en wij zullen dan eerlijk zeggen of wij

Sf iets mea kunnen. Want we ziin wei een

comm8l'cieel bedrij!. Voor iemaod met een

portfolio vol prachtige aquarellen hebben wij

geen klan!en. Maar er kloppen ook mensen

aan met werk waar je zo enthOusiast van

wordt dat je meteen rond gaat bellen. En

vaak lukt het dan om er een opdrachtgever

bij te vinden. Maar er zijn ook projecten die

aileen maar geld kosten. Maar die doen we

dan toCh. omdat ze ons publiciteit opleveren

of omdat we zo sen bepaald idee noor 'the

next level' kunnen bfengen.-
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