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Persbericht, Diepenheim, 10 december 1990

Tentoonsteiiing

Cornelius Rogge
Portretten

22-121990 Vm 24-2-1991

Het oeuvre van Cornelius Rogge, dat tot nog toe meer dan dertig jaar omvat, is
onderhevig aan een voortdurende ge.la,nreverwisseling. Van tijd tot tijd schudt
het rigoureus zijn oude kleed a{, om zich te hullen in een geheel nieuw,
onvoorspelbaar kleed.

Het begrip metamorfose is, in omschrijvende en sa"menvattende zin, van
toepassing op Rogge's werk. Het begrip verwijst naar het voortbestaan van een
wezen in een andere gedaante. Het demonstreert tevens de onbeperkte
veelzijdighed van de rnruurlijke kringloop, in de vorm van de opeenvolging van
seizoenen, dag en rucht, geboone en dood.
In dit verband speelt Rogge's besef van de nietigheid van de rnens in de
levensc.vlus een belangrijke rol. Dit besef wordt gevoed door de theosofie, die
jmmers zoeki naar iret ware rà/ezen vàn het leven, naar het goddelijke, het
mysterie.
Op zijn eigen wijze op zoek naar het mysterie bouwt Cornelius Rogge al jaren
aan zijn persoonlijke mlthologi: cn herschept haar in steeds nieuwe vormen, die
de beschouwer velTassen en venÀ7arren.

Cornelius Rogge's werk presenteert zich in de gedaante van concrete objecten:
tenten' ",afels, ramen, torens, wageru, fie de

toeschouwer een handreiking doen. Rogge zelf
spreekt van'vulgaire aanbiedingen': uiter$ke
verschijn-ingsvorrnen, die hun essentie echter niet
prijs geven.

Op de tentoonstelling 'Portrenen' in de
Kur»wereniging Diepenheim toont Comelius
Rogge geen porrretren in lerteriijke zin, maar
koppen met een universeel en archartch karakter.
die intrigeren en de toeschouwer prikkelen tot
associaties en interpretaties. Evenrnin als Rogg;e':r
crverige werk lenen ze zich. echter voor pasklare
anecdc-,rische benaderingen.

Ze worden in Diepenir.eim vergezeid van de wagens, die in eerder in Àleph in
Almere stonden opgesteiC en dic nu, nog half ingepakt, het eindpunt van hun
reis bereikt lijken te heL,ben, maar zich evenzeer kunnen wenden tot een
nieuu'e, onbekende bestemming,

Bij de tentoorxtelling is een catalogus verschenen, uitgegeven in samenwerking
met Aleph, Hedendaagse Kunst in Alrnere, waar Comelius Rogge veo 2l-1A
t/m 25-11 rijn 'Wagens' toonde.
De prijs van de catalogus bedraagt/17,50 / leden/5,00.

Lees verder op blad 2

Gornelius Rogge Portretten

U wordt van harte uitgenodigd de opening
bíj te wonen van de tentoonstelling
op zaterdag 22 december, 16.00 uur.
' Suzanne Oxenaar maakt een '

schijnmanoeuvre om C.R. aan het publiek

te verklaren.
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Persbericht, Diepenheim, 10 december 1990

In vijftien jaar tijd heeft een omkering

van het draagvlak plaatsgevonden.

Van breed naar smal.

Yan vierkant, cirkel en driehoek tot punt.

Yan het brede draagvlak van pyramides

en tenten tot het minimale rustpunt

van wagens, zwaarden en portretten.

Het draavlak is in zijn tegendeel verkeerd.

Bl^d2

Cornelius Rogge, 21 -1 2-1 932, Amsterdam

David Roëll-pri1s, 1986

Groepstentoonstell in gen
lnside-Outside, Museum voor Hedendaagse Kunst, Antwerpen, 1987

A Priori Sculptuur, Sichting Makkom, Academie voor Bouwkunst, Amsterdam, 1987

Jubileumtentoonstelling, Rijksmuseum Kröller-Muller, Otterlo, 1 988

Over de grens, Nederlands Textielmuseum, Tilburg, 1989

Chrontos, Galerie Artline, Den Haag, 1989

KunstRaÍ, Galerie Waalkens, 1989

Paleistuin/BeeldentuÍn, Vredespaleis, Den Haag, 1 990

Triotentoonstelingen
Drie Laboratoria, Fles Museum, Leeuwarden, 1987

Rogge, Visch, Wind, HCAK, Den Haag, 1987
Reinhold, Rogge, Van de Weyer, Nouvelles lmages, Den Haag, 1988

Van de Kop, BuÍsman, Rogge, Archipel, Apeldoorn, 'i 989

Solotentoonstellingen
Galerie Ram, Rotterdam, 1988

Galerie Hugo Minnen, Dessel, België
Galerie Waalkens, Finsterwolde, 1 989
Aleph, Hedendaagse Kunst Almere, 1990
Kunstvereniging Diepenheim,'l 990

Zaterdag 2i maart ilm zondag 26 mei:

Adam Colton.
Otrrening: z,aterd^g23 maart, 16.00 uur.

Kunstvereniging Diepenheim

Grotestraat 17

7478 AADiepenheim

Telefoon (05475) 2143

OpeningstijdeNr

Woensdag tl m zeterdag van 1 4.00-1 6.30 uur, zondag van 1 2.00- 1 6.30 uur.


