
Op vrijdag 5 november j.I. kreeg 
Karei Martens de H .N . Werkman-
prijs voor grafische vormgeving 
van het Amste rda m se Fonds voor 
de Kunst ui tgereikt . Deze prijs 
ontv ing hij voor de vormgeving 
van O A S E . Sinds O A S E in 1991 bij 
uitgeverij S U N werd ondergebracht 
draagt hij zorg voor de verschij-
ningsvorm van het blad die, zoals 
de t rouwe lezers weten, iedere keer 
een andere is. Deze werkwi jze 
vergt van de vormgever bij de voor-
bereiding van elk n ieuw nummer 
de nodige aandacht, zorgvuldig-
heid en toewi jd ing. De redact ie 
ervaart de samenwerk ing steeds 
als bijzonder inspirerend en plezie-
rig. Zij is dan ook zeer verheugd 
over de toekenning van de prijs 
door de jury, die bestond uit 
Hugues Boekraad, Victor Levie en 
Joost Swar te , aan Karei Martens. 
De redact ie onderschri jft van harte 
het jury-oordeel en laat hierbij een 
aanta l passages uit het jury-
rapport a fdrukken. 

Persoonli jk en zorgvuldig 
( . . . ) 

Martens' ontwerpen zijn steeds 
afgestemd op een specifieke inhoud, 
gericht op een specif ieke categorie 
van gebruikers. Hij ontwerpt voor 
lezers, denkende wezens die niet 
vermaakt hoeven te worden noch te 
worden beleerd. Hij beoefent informa-
t ie-vormgeving maar zonder afstande-
li jkheid. Zijn ontwerpen zijn beschei-
den, persoonli jk en zorgvuldig. 

Deze zorgvuldigheid is een 
eigenschap van de persoon, van zijn 
werkwijze èn van het gerealiseerde 
ontwerp. Martens vermijdt het grote 
gebaar (al schuwt hij sterke contras-
ten en beheerste r i tmering geenszins). 
Hij aarzelt en twi j fel t , overweegt en 
verwerpt, tot zijn besl issing in haar 
consequent ies is doordacht. Heldere, 
beredeneerde en doorwerkte ontwer-
pen zijn het gevolg. 

Rationeel èn persoonli jk. Doordat 
ontwerpoplossingen telkens weer op 
een gegeven inhoud worden afge-
stemd, is de weg naar een systemati-
sche ontwerpmethodiek geblokkeerd. 
Geen systeemdenken ligt aan zijn 
ontwerpen ten grondslag, eerder het 
streven om in het kader van het stra-
mien dat natuurl i jk ook op zijn werkta-
fel ligt, een singul iere inhoud tot een 
eigen vorm te brengen. Toevalsgege-



vens gri jpt Mar tens met beide handen 
aan en geint jes zoals het onopenge-
sneden laten van een OASE-af lever ing 
34 gewijd aan Het interieur gaat hij 
niet uit de weg. A l les kan dienen om 
een vorm te creëren die haaks staat op 
het gangbare idioom van de t i j dschr i f t -
vormgeving in het segment waar in 
OASE zich ophoudt (De Gids, Kunst & 
Museumjournaal, Tirade etc.). 

Deze experimenterende houding 
neemt hij van het vroege modern isme 
over. Ondanks zijn bewonder ing voor 
de doorgerat ional iseerde ontwerp-
methodiek van het late modernisme, 
zet hij die houding in tegen de al te 
uniforme beeldtaal daarvan. Daarmee 
dient hij ook andere waarden dan 
produktivi teit en eff iciëntie. Mar tens is 
gaandeweg steeds minder geïnteres-
seerd in s tandaard iser ing. Bij hem 
blijft graf isch ontwerpen arbe ids in ten-
sief handwerk. 

Dit experimentele karakter wordt 
overigens niet van de daken 
geschreeuwd. Het gaat niet om 
opzichtige verbrekingen van gangbare 
codes noch om utop isch angehauchte 
vernieuwing. Het experiment als 
romantische houding is hem vreemd, 
evenzeer een avan tgard is t i sche pre-
tentie. Het gaat eerder om de beschei-
den, onopval lende exper imenteer lust 
van een ambachtsman die plezier in 
zijn vak houdt en vreugde schept in 
een werkstuk dat aan de rout ine 
ontkomt. Martens ' experiment is low 
key. Het r icht zich op de mater ia len 
waarmee hij werkt, op de le t ters en 
stempels, op het papier en de inkten, 
op formaten en rasters, en op de 
vormen van het betref fende genre. De 
tactiele kwal i te i t van het u i tgevoerde 
ontwerp is voor hem niet minder 
belangrijk dan de visuele. Vergeli jk de 
spelletjes die hij speel t met eenzi jdig 
gestreken omslagpapier , waarvan hij 
het liefst de ruwe kant laat bedrukken. 
Iets van de knutselaar heeft hij ondanks 
zijn profess ional i te i t a l t i jd behouden. 
Ontwerpen is voor hem nooi t al leen 
arbeid in opdracht , maar een bezig-
heid waaraan hij verknocht is. 

Zijn experimenten dragen dus vaak 
het karakter van probeersels. Ze 
komen voort uit een speelsheid die 
niet met zichzelf te koop loopt, maar 
voortkomt uit het plezier van het doen. 
In elk nummer van O A S E probeert hij 
iets nieuws, en de tot dusver versche-
nen afleveringen overziend, ste l len we 
vast dat hij zo veel mogel i jk ingrediën-

ten variabel maakt. Het is een spel dat 
met inzet gespeeld wordt . Di t speelse 
plezier re lat iveert het onverf lauwde 
moral isme dat zijn ontwerpen kruidt, 
en doorkru is t zijn scrupuleuze 
ontwerpeth iek. 

Zi jn ontwerpen zijn zuinig ( n i e t t e 
veel wit) en economisch . Ook daarin 
toont hij z ich een nazaat van het 
modernisme. Maar niet de h is tor ische 
beeldtaal daarvan ensceneert hij, hij 
deel t daarvan het inhoudel i jk engage-
ment en enkele on twerpu i tgangspun-
ten. Kwamen in zijn werk ui t de jaren 
zeventig, met name in de omslagen 
voor de SUN-schr i f ten, nog c i ta ten 
voor uit de Bauhaus-typograf ie, zoals 
het expressieve gebruik van balken, 
formele verwi jz ingen naar zijn voor-
beelden zijn s indsdien schaarser 
geworden. Het gebruik van d iagonalen 
heeft Mar tens al t i jd vermeden. Hij had 
ze niet nodig om zijn anaxiale orde-
n ingsschema's een air van beweegl i jk-
heid te geven. 

De tekst wordt niet gesacral iseerd, 
maar behandeld als voer tu ig van 
mededel ing en kennis. Evenmin wordt 
de tekst geparachuteerd in een spek-
takel. Beeld en tekst worden door 
Mar tens nevenschikkend behandeld. 
En als tekst door loopt in een foto, is 
dat het gevolg van een organ isat iepro-
bleem, niet van vormlust. Zo 'n oplos-
s ing is beredeneerd. Ze berust vaak op 
een secuur bekijken van het beeld, niet 
op het ver langen om de tekst te degra-
deren tot ornament . Mar tens ' vormge-
ving staat in d ienst van informat ie-
overdracht en komt niet tegemoet aan 
Schaulust maar aan het oordeelsver-
mogen van de lezer. (...) 

Het afgelopen decennium is 'Du tch 
graphic des ign ' vaak gel i jkgesteld met 
het werk van een aanta l meer of 
minder lu idrucht ige postmodern is ten . 
Ui t te leggen wat er nu zo Hol lands is 
aan hun werk, kost enige moei te. In 
het werk van Mar tens levert dat 
minder problemen op. Zi jn werk is 
spaarzaam in het gebruik van midde-
len; het is wendbaar en beg inse lvas t 
tegel i jk; het is k r i t i sch en ant i -autor i -
tair; het is helder, opgeru imd en 
beheerst ; het is door t rokken van een 
gevoel igheid die zich niet gemakkel i jk 
toont; het is door en door indiv idual is-
t i s ch en wars van representat ie; het 
demonst reer t de r i jkdom van een 
sobere visuele cu l tuur . 


