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Corncliur Boggc Pl-.l2-1 932, Amsterdaml

:.:

David Roëlf-priis, 1986

Grocprtcntoonrtellin gen
I n side-Outside, M useum voor Hedendaagse
Kunst, Antwerpen, 1987
A Priori Sculptuur, Sichting Makkom, Academie
voor Bouwkunst, Amsterdam, 1987
Jubileumtentoon stelling, Rijksmuseum Kröller-
Mriller, Otterlo,'l 988
Over de grens, Nederlands ïextielmuseum,
ïilburg.1989
Chrontos, Galerie Artline, Den Haag. 1989
KunstBai, Galerie Waalkens, I 989
Pelebtuin/Be eldentuin, Vredespaleis, Den Haag.
1990

Triotcntoonttclingen
Drie Laboratoria, Fries Museum. Leeuwarden,
I 987
Rogge, Visch, Wnd, HCAK, Den Haag, 1987
Rainhold, Rogge, Van de Weyer, Nouvelles
lmages, Den Haag, t988
Van de Kop, Buismen, Fogge. Archipel, Apeldoorn,
1989

§ototcntoonctcllin gen
Galerie Ram, Rotterdam, 1988
Galeiie Hugo Minnen. Dessel, België
Galerie Waalkens, Finsterwolde, 1 989
Aleph, Hedendaagso Kunst Almere, 1990
Kunstvereniging Diepenheim. 1990

Bii de tentoonstelling is een catalogur
verschenen, uitgegeven in samenwerking met
Aleph, Hedendaagse Kunst in Almere, waar
Cornelius Rogge van 2l oktober Um 25 november
zijn Wegens'toonde.
De prijs van de catelogus bedraagt i 17,5O I
leden f 5,00.

Zondag 20 januari 1 991 om 1 2.00 uur eal
Mevrouw Drs. Ë.E. van Abbe-Keyzer,
kunsthistorica, een lezlng houden orer het werk
van Cornelius Rogge.
Entree: Í 5,-/ leden I 2,50.

22 decenrber 1990 t/m 24 Gbrusi 1991

Cornelius Rogge
Portretten
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"ry*"oJrrr {fd hccft ccn omlctlag

vrn hct dnrjylrt plmtrgcvoadca.
Vrn brccd nmt rrnrt.
Verr vl:r&rat, clrtcl ;n ddchoch tot punt
Vrrr hct brodo dnrgvlrt vra pyrrrnldor
crr tcntcí tot hct mla&netc rurtpunt
v.n r.gcnr, rwutdcrr ca portrGttcn,

_*o 
dnrgvllt L la r$n tcgcadecl vcrl.ccrd.

llet oeuvrc vrn Cornelius Roggc, det tot nog toe
mecr dan dcrtigjur omvat, it onderhcvig ern ecn
voortdurende gedeentcverwiseling. Van tijd tot tijd
rchudt het rigoureur rijn oude kleed e( om zich te
hullen in een geheel nieuw, onvoorspelbaer tleed.
Het begrip metemorfolc il, in omschrijvende en
mmenvlttende zin, vrn toeparsing op Rogge'r werk.
Het begrip verwijst naar het voortbest rn van een
wczen in een mdere gedaente. Het demonrtrecrt
tevens de onbepertte veelzljögheid ven dc nrtuurlike
kringloop, in de vorm van dc opeenvolging van
reizoenen, dag en nrcht, geboorte en dood.
In dit vcrbrnd rpcclt Rogge'r beref vrn de nietigheid
vrn de meru in de levcnscyclur ccn bclangrijke rol. Dit
besefwordt gevoed door de theosofic, die immers
zoekt nrer het wlrc wezen van het leven, nrer het
goddelijke, het myrterie.
Op zijn eigen u'ijze op zoek near het mysteric bouwt
Cornelius Rogge el jeren ren zijn penoonlijkc
mlthologie en henchept harr in stecds nieuwe
vorrncn, dic de berchouwer vetn$en cn vcÍ'$/[rcn.
Corneliur Rogge'r werk prcsenteert zich in de
gedeente ven concrete objecten: tenten, taGls, remen,
toren!, wrgeÍu, die de toeschouwer een hrndreiking
do cn. Ro ggc zelf qprc ekt van'vul gairc renbiedingcn':
uiterlijke venchijninpvormen, dic hun escntie echter
nict prijr gcven.
Op de tcntoonstelling'Portretten' in dc
Kunstvercniging Diepcnheim toont Comelius Rogge
geen porlretten in letter$ke zin, mrer koppen mct
een univeneel en archrtrch kerekter, die intrigeren en
de toeschouwer priklelen tot rssociatier cn
intelprebties. Evenmin eL Rogge'r overige wcrk
lenen ze rich ecbter voor pasklarc enecdotirche
benaderingen.
De portretten worden in Dcpenheim vergezeld ven
de wagens, die eerder in Aleph in Almcrc atonden
opgcteld en die nu, nog hdfingepekt, het cindpunt
vrn hun reis bereikt lijhen te hebben, mear zich
cventeer kunnen wenden tot een nieuwe, onbckcnde
bertcmming.
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