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{ I*zing door Frank Sciarone

J Enrée:;[S,- / ledenfZ,SOa,

J

Frank Sciatone
TK ZTE BLOEMEN ROOD BLA{JW

21-3 tllln17-5-1992

Binnen het werk van Frank Sciarone neemt de gesloten, ruimtelijke vorïn een constente plaats in.
Hierop worden ingrepen toegepast als het toevoegen van massa door uitsteeksels ofjuist het
weghalen daarvan door instulpingen.
Sciarone's vormonderzoek richt zich op het steeds verder onrwikkelen van op zichzelf wij
eenvoudige vonnen. Het betreft hier niet zuiver formele ingrepen. Doel van de vormveranderingen
is het toevoegen van betekenis aan de vorrn.
Mede door de onderlinge venchillen in maat vertoont het werk overeenkomsten met
architectonische bouwmassa's: reeksen kleine vormpjes, sorrts nauwelijlcs groter dan een
lucifendoosje, lijken te fungeren als schaalmodeilen voor objecten vaÍ1 groter formaat.
Sciarone's aftasten van mogelijke betekenisen krijgt ook gestalte in het eenvoudige zinne{e IKZIE
BLOEMEN ROOD BLA(rw, onder een tekening van een uit venchillende segmenten bestaand object,
en tevens de titel van de tentoonsteUing. De opbouw van het zinnetje correspondeert met de
opbouw van het object. In twee opgaande stappen wordt het hoogtepunt -bloemen- bereikt,
'waarna als nadere omschrijving rwee toevoegingen volgen -rood, biauw. Hier is sprake van een
formele en inhoudelijke analogie tussen werk en titel, tussen beeld en taal.

Voor zijn tentoonstelling in de Kurxwereniging Diepenheim hanteerde Frank Sciarone een sterk op
het karakter van de ruimte geënt uitgangspunt. De nadrukkelijke architectuur van het gebouw van
de Kuruwereniging stelt de relatie tussen kunstwerk en omgeving, tussen tentoonstelling en
tentoonstellinpruimte, haast onontkoombaar aan de orde. Het gebouw wordt gekenmerkt door
bewust gecreëerde, gedi&erentieerde ruimtes voor'het tonen van kurst'.
In deze context beproeft Frank Sciarone verschillende concepten voor het tentoorxtellen van -zijn
eigen- kunsrwerken, daarbij gebruik makend van door het gebouw zelf gegeven situaties zoals het
aanwezige 'podium', maar ook van andere middelen voor het 'tonen van dingen', variërend van de
klassieke vitrine tot een banale toonbank of een intens gekleurd tapijt, dat het kurutwerk els het
ware losmaakt van zijn omgeving.
Ook hicr is sprake van een onderzoek naar betekenissen, in dit geval opgeroepen door de wijze van
presentatie.

Frarrk Sciarone (Den Haag, 1951) srudeerde aan de Vrije Akademie te Den Haag en aan de
Akademie votrr Beeldende Kurut ÀKI te Eruchede, waar hij in 1978 eindexamen deed. Sinds 1982
woont en werkt hij in Groningen. Hij exposeerde recentelijk in het Stede§k Museum in Amsterdam
(1988), in hct Rijksmuseum Twenthe in Eruchede (1989), in Galerie Waalkeru in Firuterwolde
(1990) en eveneens bij Waaikens op Noordkunst in Zuidlaren (1990). In voorbereiding c.q. in
uiwoering zijn opdrachten voor de gemeente Drachten, de Stichting Mijlpaal Almelo 1991, de
gemeente Amsterdam en voor de Kunsrvereniging Diepenheim. Frank Sciarone is coördinator van de

Vakgroep Monumentaal van de AKt te Enschede.

Lezing



Opening
ZaterdagZl tnartt,16.00, door Zoltin Peeter.

I*zing
Zorilag26 apdl, 16.00 uur:
lezing door Franlc Sciarone.
Entrée:.,f 5, - / leden f 2,50.

Programma
Kunrtvereniging Diepenheim

Verlengd tot en met zondag ?2 nraa*:
Pjotr MfiIler
Tien bouwwerken buiten

Tot en met zaterdag 14 maart:

Johan Haanrtra
Schilderijen, gouaches, tekeningsn
Educatieve tentoonstelling

Ztterdagàlmaan tlmzorrdag 17 mei:
Frank Sciarone
IK ZIB BLOEMEN ROOD BLAUW

Z*etdreg?3 mei tot en met zondag 14 juni:
Architectuuttento onttelling

Z*erdtg 20 juni tl m zondeg 6 september:

Johrr Körmeling
'Tentoonstelling uan goeile beelilen, uitgekozen dow John Kirmeling'

Z*erdarg 19 septemb er tl m zondtg 15 november:
Paul Keizer enlohaa Koerr
Deel der uan het project 'Droomlanil'

Ztterdag 19 december tlmmndeg,l4 febnrari 7993:
Mariaur Boezcm

Openingstijilen
Maandag t/m wiidag 9.00-16.30 uur,
zeterdag 1 4.00- 1 6.30 uur,
zondag 12.W-76.30 uur.

Infomtatie
Kunstvereni ging Diepenheim
Grotestraat 17

7478 lÀDiepenheim
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