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Diepenheim Prenten

Naar aanleiding van het eerste lustrum vroeg Kunstvereniging Diepenheim vier van
haar exposanten ieder twee ontwerpen te maken voor een zeefdruk.

D Kunstenaars

+
.l
\.

§
*
§
§\)
r\.

: Adam Colton, prentnummer: 46/50
Adam Colton, prentnummer: 49150
Cecile van der Heiden, prentnummer: 46/50
Cecile van der Heiden, prentnummer: 46/50
Pjotr Mtiller, prentnummer: 4615A
Pjotr Mtiller, prentnummer: 46/50
Marc Fluygrok, prentnummer 46150
Marc Ruygrok, prentnummer 46150
Marc Fluygrok, prentnummer 49150
Marc Ruygrok, prentnummer 49/50

Gedrukt in zeefdruk
op Fives d'Arches door Hans Jansen,

Amsterdam / Warnsveld
\
n Prenten van Marc RuygrokÈ . op Museumkarton ivoor door Bernard Ruygrok, Amsterdam
§\) Camera Jannes Linders
\
í Oplage 50 exemplaren ( 50 mappen met ieder B genummerde

r €n gesigneerde Prenten)t
16 arlist's prooÍs, genummerd I - XVI

J Formaat van de prenten 50 x 65 cm.
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Uitgave Kunstvereniging Diepenheim, 2 september 1995.
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) Over de kunstenaars

\ Adam Coltonl) Tentoonstelling in de Kunstvereniging Diepenhei m: 'Sawings in Sicitian Limestone'
rl Lente 1991 : 23 maart llm 26 mei 1991

J Het werkproces van Adam Colton (1957, Manchester) is systematisch en wordt
gekenmerkt door een aantal opeenvolgende Íasen, waarin telkens een bepaalde vorm
tot uitgangspunt dient. De ruimtelijke verhoudingen van deze vorm worden zorgvuldig
geanalyseerd en omgezet in ofwel een tekening oÍ in een ruimtelijk beeld van kalksteen,

t
\ hout, gietijzer oÍ keramiek.
V Het gaat Adam Colton uiteraard niet om een letterlijke weergave van de als
r - uitgangspunt gekozen vorm. De daaruit afgeleide gegevens worden geselecteerd en

II - getransÍormeerd tot een zelÍstandig beeld.
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Cecile van der Heiden
Tentoonstelling in de Kunstvereniging Diepenheim Jubileumtentoonstelling
Zomer 1991 : 17 augustus t.m 15 september 199'1.

Het werk van Cecile van der Heiden (1951, AmersÍoort) voert de ogen van de
beschouwer langs grillige lijnen, glanzende, soms Íluoriscerende vlakken, felle kleuren
en vormen en patronen die zonder vaste opbouw beginnen en weer ophouden.
Deze ongebreideldheid in kleur en vorm leidt niet tot ongeordendheid en chaos. Het
werk maakt -integendeel- juist de indruk, uit een opeenvolging van geconcentreerde
handelingen ontstaan te zijn.

Pjotr Mtiller
Tentoonstelling van beelden en tekeningen in de Kunstvereniging Diepenheim en tien
bouwwerken buiten:

De zeer eigen beeldtaal die daaruit voorkomt is abstract met uitgesproken decoratieve
rl elementen, die door Cecile van der Heiden onbekommerd worden toegepast.
Y
§
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N Winter 1992:21 december 1991 t/m .16 Íebruari 1992.v

S Het werk van Pjotr Muller ( 1947, Amsterdam) is schetsmatig en mooi van kleur. Ze

: geven wel een idee hoe een gebouw er uit zou kunnen zien, maar exacte gegevensB . zoals maten ontbreken. De uitvoering wordt overgelaten aan het bouwkundig inzicht en

\ de handigheid van de 'bouwer'.

Y De architectonische verbeeldingen van Pjotr Muller ziln eerder verbluffend eenvoudigÈ . dan ontzagwekkend. Zij laten de toeschouwer een spel spelen met de eigen associaties
§ en reÍerenties. Een voortdurend spel dat niet geremd wordt door deÍinitieve duidingen of
\) betekenissen.
\rl

, Marc Ruygrok

-
Tentoonstelling in de Kunstverenlging Diepenheim:

I Lente 1994: 19 maarl t/m 1 1 mei 1994J
J . lÍ'r de beelden, tekeningen en zeeÍdrukken van Marc Ruygrok ( 1953, Voorburg) nemen

abstracte vormen en letters de positie in van nevenschikkende componenten.
De gebruikte vormen kunnen ontleend zijn aan de realiteit: objecten, gekozen op grond
van de 'natuurlijke' helderheid van hun basisvorm en vervolgens zorgvuldig ontdaan
van eventuele overbodige toevoegingen.
De letters vormen, zowel in twee- als driedimensionale gestalte, woorden of begrippen.
Leesbare en onleesbare componenten worden geformeerd tot samenstellingen met een
heldere, architectonische opbouw.
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