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Op een zwart rubberen veld is, in een geordende opstelling, een groep zwarte voorwerpen

geplaatst. Vooralsnog moet het bij deze simpele constatering blijven, want het lijkt erop dat we

deze voorwerpen kennen, maer dat ze een gedaantewisseling hebben ondergaan waardoor hun

identiteit nier meer vast te stellen is. Voorzover de herinnering aI verbonden is met een specifieke

gedaante - het kost inspanning om exact te reproduceren, in welke vorm dan ook, wat we gezien

hebben - is het zeker dat we ons de voorwerpen niet herinneren in de gedaante die ze hier hebben

aangenomen.
Hun identiteit gaat - letterlijk - schuil onder een deklaag, die materiaal en kleur verhult en slechts

de ruwe contouren zichtbaar laat. Anders gezegd: wat in beginsel vertrouwde, alledaagse voorwer-

pen zouden kunnen zijn, zij het dat ze soms te groot, soms te klein lijken ten opzichte van elkaar,

2i.1., gedompeld in een bad van zwarte was, die in gestolde vorrn op de buitenzijde is achtergeble-

ven. Door deze 'coating' gaat de scherpte van de vorm en de detaillering goeddeels verloren.

De zwarte gedaanten refereren nog wel aan werkelijke voorwerpen, maar op de manier zoals een

prorotype dat doet, dar pas in een proces van verdere uirwerking en verfijning zijn beoogde identi-

teit, vorm en functie aanneemt.

Treedt door de waslaag een aanmerkelijk vormverlies op, het neutrale, egaliserende zlvaÍt berooÍt

de voorwerpen nog verder van hun individualiteit en bovendien van hun optische stabiliteit:

ze lijken te drijven op het zwarte vlak.

De gladde, zwerre huid doordringt ons ervan hoe zintuiglijk onze herinnering is. Ze appelleert niet

alleen aan onze visuele waameming, maar ook en vooral aan de meest concrete van onze zintuigen:

de tastzin. De opgestelde voorwerpen noden tot aanraken, niet in de laatste plaats in een poging

om alsnog de identiteir vast te stellen. Ze bevinden zich echter op een afgebakend vlak van smette-

loos rubber, niet bedoeld om te betreden. Zo btijven ze letterlijk en figuurlijk op afstand. Ze zijn

onbenoembaar. Niet zozeet mysterieus, maer eenvoudig niet met woorden te definiëren.

Om deze onbenoembaarheid is het hun maker, Lon Robbé, te doen. Zljlaat ons slechts de moge-

lil'kheid de voorwerpen te aanschouwen en te beschouwen. In de zorgvuldig geregisseerde opstel-

ling is hiertoe voor ons reeds een plaats ingeruimd. Het rubberen veld is neergelegd aan de voet

ven een verhoging in het gebouw van de Kunstvereniging, die als een soort podium fungeert.

Voor deze gelegenheid is dit podium getransformeerd tot een tribune met rijen stoelen, waarop het

publiek plaats kan nemen en kan neerzien op de ordening van voonverpen. Het model voor deze

opstelling werd geleverd door Italo Calvino die zijn meneer'Palomar' in het gelijknamige boek

een Zen-ruin laat bezoeken, 'het rypische beeld van de contemplatie van het absolute dat bereikt

wordt met de allereenvoudigste middelen en zonder gebruik te maken van begrippen die met

woorden uit te drukken zijn'. De ironie van het verhaal is dat de bezoekers, die deze ervaring zou-

den kunnen ondergaan, dit tegelijkertijd door hun massaliteit voor zichzelf en anderen onmogelijk

maken.
Robbé schept haar eigen versie van een tuin. Er kan ook gesproken worden van een theater, waar-

in alle aanwezige elementen een ongebruikelijke rol spelen en daarmee de zinnen op scherp stelien.

De ruimte als geheel is verduisterd. De voomaaÍnste lichtbron wordt gevormd door een projectie

op de wand achter de toeschouwerstribune, die een zwart-wit beeld toont van een waterval.

Het bruisende natuurgeweld van deze waterval is in het stilgezette beeld een gestolde massa gewor-

den. Het licht dat de projectie geeft versterkt het theatrale aspect van de verduisterde nrimte.

In dit tot in de details gearrangeerde theater, deze formele tuin, zijn alle elementen geregisseerd: de

voorwerpen, de natuur, het publiek en het beschouwen.
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op z?terdag 21 september 1996,16.00 uur

Programma

16.15 uur
Opening door Pieter Holstein
Aansluitend
Japans slagwerk met de Taiko-groep'Hanadon'.

Vanaf 17.30 uur
Japanse maaltiid met Sushi en sake à f 17,50.
(ln verband met het beperkte aantal couverts is opgave bij de Kunstvereniging, tot uiterlijk dins-
dag 17 september, dringend gewenst.)

I Lezing
I
I nudog 3 nouember 1996, 16.00 uur

Lezmg door Lon Robbé
Entree: f 5,00 / leden f 2,50.

I Publicatie
II
I Tegelijk met deze tentoonstelling en de tentoonstelling'Landfall'in het Kröller-Mi.iller Museum in

Otterlo (6 oktober 1996 tot 6 januari 1997) verschijnt een boekje van Lon Robbé, getiteld 'Fall'.
De uitgave kost f 29,50
Voor leden van de Kunstvereni glng f 25,- .

I(unstvereni gin g Diep enheim
Grotestraet 17

7478 AA Diepenheim
Telefoon 0547 352743

Openingstijiten

Maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 16.30 uur. Zeterdag en feestdagen van 14.00 tot 16.30 uur,
zondag van 12.00 tot 16.30 uur.


