CV van rené haakman

Personalia:
Naam:S.A. Haakman
Roepnaam:René
Adres:Sweelinckplein 34
Postcode:2517GN
Woonplaats:Den Haag
Geboorteplaats:Hoorn
Geboortedatum:3-7-1958
Nationaliteit:Nederlands
Geslacht:man
Burgerlijke staat:gehuwd
Telefoonnummer:070-3450594

E-mailadres:sa.haakman

@hotmail.nl

Opleidingen:
1977 eindexamen MAVO te Lutjebroek 1977 Vooropleiding
Conservatorium te Alkmaar
1980-1985 Vrije Academie voor Beeldende Kunst te Den Haag
sinds 14-9-11 bezig met avondopleiding tot hovenier met als doel
zich in tuinkunst en tuinontwerp te verdiepen en zijn passie voor
kunst en natuur te integreren.

inleiding Over het werk van rené haakman
Beweging/ Bewogenheid
Levendig en doorademd zijn ze: René's expressieve schilderijen, die hij
met krachtige penseelvoering moeiteloos neerzet. Het zijn
momentopnamen in een beweging: ritmische en zwierige dansen op doek.
Zijn werk is oorspronkelijk en spontaan, waarneembaar geïnspireerd
door een intense beleving van het dagelijks gebeuren, en de
originaliteit van zijn verbeelding ontspringt aan zijn onbevangenheid
ten aanzien van dit dagelijks gebeuren.
Tijdens lange voetreizen schildert en tekent hij
landschapsimpressies, thuis op zijn atelier al wat hem beweegt, zoals
muziek, een terugblik op een reis, een ontmoeting.
Ouder werk spiegelt het kaleidoskopische van het bestaan. Recenter
werk is aards en robuust: materie krijgt letterlijk speelruimte op
zijn doeken in de vorm van reliëf, stof, pigmenten, van reizen
meegenomen aarde en divers organisch materiaal.
Zijn grootste inspiratiebronnen zijn de natuur en de mens, die hij
haast fysiek oproept. Bij het kijken naar zijn schilderijen voel je de

schone lucht in je longen, de sprankeling van helder weer, de warmte
van een omhelzing.
ook Den Haag mag hij graag vereeuwigen: de stad, de duinen, park
Zorgvliet...
René groeide op op het platteland van de West-Friese
bloembollenstreek, waar hij in 1975 begon met schilderen en
studeerde van 1980 t/m 1985 aan de vrije academie "Psychopolis", te
Den Haag, waar hij woont en werkt.
Sinds 1982 exposeert hij met regelmaat in galeries en openbare
ruimtes in binnen- en buitenland en verfraait interieurs met
muurschilderingen.
Lange tijd maakte hij deel uit van de kunstenaarsgroepen rond
galerie Zagwijn en Artimediair. Sinds 1992 reisde hij vele malen naar
Turkije, Egypte en India om zich te verdiepen in oosterse mystiek en
cultuur. Deze passie komt in een deel van zijn oeuvre naar voren in
sfeer en thematiek.
Andere artistieke activiteiten:
Als violist ontwikkelde hij een geheel eigen klankwereld, gevoed door
westerse klassieke scholing en het eindeloos
luisteren naar Indiase, Turkse en Arabische muziek. Zijn
geïmproviseerde spel is rijk aan versieringen, verfijnde klankeffecten
en microtonaliteit. Hiermee treedt hij regelmatig op, solo of samen in
diverse bezettingen. Als musicerend theatermaker/ performancekunstenaar maakt hij voorstellingen met Karin van der Knoop. In zijn
gedichten bezingt hij dezelfde thema's als op doek.

