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Arno Kramer
Plaatsen en Passages
Tekenihger crlbceldcn

2l-9 t/ml0-ll-1991

Arno Kramer (1945) e:goseerde de leatste jarenfrequent teLeningeuin NederLnd, Duieland en de
Vcrenigde Satcn. Neert cerder in opdncht gcrru*tc beclden in oader endere Deventer, Hengelo, R:altc
ca Erurreloord ir ditjrar autonomcr ruimtelijk werk ontstaan.
Nzast zijnbeeldcudc werk schrijftAmo Krerrcrpoëzic cn artikelen voor ondermeer dagbladen.

In de tckeningenvan Amo Kremeris delijnhet voomaarrutc middeltot e:rpressie. Nerwerke[ etr sluiec
van vederlichte lijnen contrrteren metplckken van verdichting ofjuist van openheid, weardoor zich ecn
droouuchtigc ruimtc vorrrt. Dc lijn volgt niet dle cn de hand ven de kunstenaar, narr is evenzeer het
middel van trrnrportvoor deze hrnd, die een voorlopige besternmingbereikt in plekken die zich als

rusrpuntea eftckencn tcgen hetrensibelc en beweeglijkc petroon vanlijnen. Deze plekkeo, vonnenvaD.
ccn orga,nischc gcomctric, zijn dc oriënteringspuntcn in de t6l6.ing.
Dc tekenir:gcn bevrttcn geen dircctc betekenis ofryrnboliek. Zc appelleren ean de vermogeus van de

frsieke wearneming om cen mentele sterrrring, een betekenis op te roepe[.
Het tekeuen ir doorArao Kraurcr ooit omrchreven els 'het verkenaenvan de achterkant veu de ziel, de
geest en het hut'. ln feite vindt deze visie haar wortels in de Reneirsdlce, wurin het ontstean vàl ecn
kunscwerk werd gezien als ccn proces vu geestelijke ectiviteit, gcvolgd door een materiecl, unbechtelijk
eindresulteat. D" i6!gni'g, Lrhalr stltu! verl voontudic, werd beschouwd ab de di.recte neenlag van de
geestelijke ectivircitvan de kunstenaar, waaria zijn'toets'het bert zichtbaarwes. Ooknu nogis de tekening
voor veel kuostenears de meest elementaire bee14"o4" 541ieling.

Recentelijk zijn, inuuwe releti" 
^eg 

d6 gs[sningen, beelden ontstaan, die inDiepenleimvoorhct ecrst
worden getoond. Hoewel dezc bcelden uiteraard hct resultaat zijn van een ender, minder direct beeldend
proccs, verloochcncu zchuonauwc brndmet de 16!gni'genÀict. Zc volgenverwante co[toulen, de
pltronclr vra lijnen, de nooit exact geometrische vonnen. Ook zij omgeven plaatsen, openea zich in
ruimtes. Zc veócclden ccn weliswaar conclete, rrlaar evenzeet suggestieve ruimte.

Zatcrdag 27 scptcmbcr om 76,00 uw:

Opening
Martin Rsiatr leert eea aantal ven zijn gedichtea.
Matthijr \[fu trcedt op met zijn solo'Thijssies Tijl' (dans cn bewesing).

Vanef 17.30 uur: Keriril< Kebap (Koerdische specialiteit).

Bij de tentoonrtelling venchijnt een cralogus én hct gedicht 'Omithologie' vur Martio Reints met cen
zeefclruk vrnAoro Krarner. Vcrdcrverschijnt ecahendelrcditievao debundcl'Kleiae Arene'mct
gedichEn vrn Àmo Kramcr. Vu dezc buudel ir tevcns cen luxe-cditic verkrijgbear mct zeeftlrukken van
Elizebeth dc Ved. Beide edities worden uitgegevea door Revenberg Pen, Oosterbeek.

?aailag 2? oktoba , 7 6 .00 uur:
Lcziag doot Arao Kterner.

TentoonstellingsprograÍnrn a 199"1, / 1992
2 7 ilazmbcr t / m I itchuari :

Pjotr M0llet. Tcntoonrtclling in de Kunswereniging en ticn gcbouwtjes met een moralistische inhoud,
venpreid door Diepcnheim-

27 maarttlm 77 mci:
FraahScierone.

Kunrtvercnigiag Diepenhcim
Grotestraat 17
7478 AA Dicpenhcim
05475-2143

O2cningttijdat
Meandeg t/mwijdeg 9.00 t/m 16.30 uur,
zaterdrg 14.00-16.30 uur,
zondrg 12.00-16.30 uur.


