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FortuynlO'Brien Gratis infoblad

Buitenplaats

Zaterdag 28 dec.ember 1996 t/m zon.dag 9februai 1997

De uitroep ''Wat is cle natuur toch mooi!', te berde te brengen telkens wanneer rnen
zich op het platteland bevond, maakte eind vorige eelrw deel uit van het
''Woordenboek van conventionele ideeën' van Gustave Flaubert's anci-helden Bouvard
en Pécuchet en was dus toen al een cliché. Tegenwoordig is op het platteland al hele-
maal geen sprake meer varl natuur in de scrikte zin van het woord. De rnenselijke hand
is overal zichtbaar, ztj lnet dat zrj zich rnanifesteert met uiteenlopende bedoelingen en

vooral met wisselende intensiteit.

In deze zin kan de overwegend agrarische vonlgeving van het platteland rond
Diepenheinl ervaren worden als een rnin of meer natuurlijke landschappelijke strac.

Op de kaart van Diepenheirl en ourgeving tekenen zich plekken af waar deze 'natulrr-
lijkheid' of liever vanzelfiprekendheid, wordt onderbroken door een afivijkende en

specifieke vormgeving. Het on'rrir-rgende lan&chap qaat qewoon zijn gang, uraar hier,

op deze plekken is ingegrepen, zo lgkc het.

Het landschap is benaderd er1 vonngegeverl vanuit een ander belane dan het puur
asrarische nut. Het zijn plekken als de kastelen met bijbehorende tuinen, de verschil-
lende bungalowparken en campings, de forellenvijver, de watermoler met restaurant.

Het landschap is hier als het ware van binnenuic vormgegeven, vanuit de beleving en

de blik van eigenaars, bewoners en cebmikers.
Elf van deze plekken, aangetroffen op de landkaarr van Diepenheim, zijn door
Forcuyn/O'Brien uitgekozen en cefotosrafterd. Daarbij heeft zij niec haar eigen blik
op het landschap geprojecteerd. Het is hier nadrukkelijk niet de kunstenaar die de

kaden schept waardoor het landschap waarqenomen en qeresistreerd wordt.
Deze kaders zijn gegeven door de 'blik van binnenuit' van de bervoners of gebruikers.

Met andere woorden, zoals het landschap rvordt waargenomen door de gebruikers, zo

is het door Forcuyn/O'Brien vastgeletd. De plekken van waaruit gefotografeerd is en
van waaruit het landschap door de bewoners gezien en beleeftl rvordc, zijn daarom in
Gite nec zo belangrijk als wàt geforograGerd is. Meestal staan op deze plekken scoelen

of banken, maar soms ook een vissersstoe$e of het opsapje van eerl caravan. FIet
meubilair is zorgvuldig geposteerd, sonts zijn er uitgesproken lievelingsplekken.
De posicie van her meubel bepaalt wat hec uitzicht is en hoe ver dat reikt, de plaats of
plaatsing is dus bepalend.

Het resukaat is een reeks foto's waarop hec landschap ztcb van zijn beste kant laat zien.
Tegelijk is duideliy'k, dat dic hec gevolg is van r-nenselijk ingrijpen. -Want 

ook wameer
er geen sprake is van een eigenhandige vonngevinsí van de ornsevinr, schept de plaats

van de stoel of de barek het kader. De positie van hec waamerningspunt ordent de

omgeving. De mens posteert zích zo, dat het landschap zich op zijn rnooist kan tonen.

De foco's worden gepresenteerd in de vorm van ouderwetse schoolplaten en zijn ver-
gezeld van de stoelen en banken van waaruit ze tot stand z!1'n gekomen. Voor de dnur
van de tentoonstelling worden de meubels op lrun orisinele plaats vervanqen door



eenvoudige ruw-houcen rustban§es, die door Forcuyn/O'Brien speciaal hiervoor
gemaakt zljn en evenals de andere elernenten van 'Buitenplaats' hun oorsprong vinden
in de regio: in dit geval de houtzarerij van landgoed Twickel. De mstbankjes, met

boomstamme{es als een soort kussenrollen, zljn variabel van afineting, aflrankelijk van

het formaat van het meubel waarvan ze tljde[jk de plaats innemen. Bedoeld als een

geste naar de bewoners, zijn ze slechts op drie plaatsen ook te zien voor de bezoeker:

bij Huis te Diepenheim, Restaurant Den Haller en bij de Forellenkwekerij.
In een enkel geval was het originele meubel niet beschikbaar voor de tentoonstelling
en is de situatie omgekeerd: een van de houtere ban§es neemt zijn plaats in de

Kunsrvereniging in.
In verreweg de meeste gevallen echter wordt, door de combinatie van foto's en meu-
bilair, de oorspronkelijke sicuatie op de elfplekken gereconstrueerd. Door deze ensce-

nering is de bezoeker niet alleen toeschouwer, maar deelnemer. Hij kan zichzelÍín
gedachten verplaatsen naar de oonpronkelijke plekken en het landschap waarnemen

en beleven vanuit de 'blik van binnenuit' van de gebruikers.
'Wat in de enscenering in de Kunstvereniging vooral benadrukt wordt, is de essentiële

relatie tussen het waarnemingspunt en het waargenomene en de wiize \Maarop het eer-

ste het oweede manipuleert. Hiermee blijft Forcuyn/O'Brien dicht bij de kern van het

b"g.p 'buitenplaats', gelegen in de onverbrekelijke eenheid van het traditionele land-
huis en zijn omgeving. De vormseving van het landschap wordt bepaald vanuit het
huis, vanuit de blik var,. z71n bewoners.

De tentoonstelling Buitenplaats is mede mogelijk gemaakt door: HoutzagerijTwickel, Delden;
Hengelose Trijpweverij, Haaksbergen; Bas Witlox; Canon Europa; Restaurant Den Haller;
Dj 100% lSlS;Jaap Scholten;Yon Gloudemans en de bewoners/gebruikers van alle locaties

I Lezingen en Írrasterclass
I
Ln de week van 3 tot en met 7 Íebruari vindt in het kader van de tentoonstelling 'Buitenplaats'van

Fortuyn/O'Brien een 'masterclass' plaats voor studenten van een aantal academies en universiteiten.
Gedurende deze week worden ook enkele lezingen gehouden, die toegankelijk zijn voor leden en dona-
teurs van de KunsWereniging. Nadere inÍormatie volgt.

I Rondleiding Rijksmuseum Twenthe
I
T

I Oe Kunstvereniging Diepenheim organiseert voor leden en donateurs een bezoek met rondleiding aan het
vernieuwde Rijksmuseum Twenthe in Enschede op zondag 12 ianuari 1997.
Het museum is sinds 20 oktober weer geheel geopend voor het publiek. De beide afdelingen, oude kunst
en moderne/hedendaagse kunst zijn volledig nieuw ingericht. Aan de collectie is een nieuwe aÍdeling toe-
gevoegd op het gebied van de 18de-eeuwse kunst.
De nieuwbouw door Ben van Berkel en de herinrichting van het museum werden daarmee voltooid.

Programma
1'l .00 uur Ontvangst met koÍÍie in het museumcaÍé
'l 1 .30 uur Rondleiding door kunsthistoricus lrene Sloet
13.00-14.00 uur Lunch in het museumcafé

Telefonische opgave tot en met zondag 5 januari, bij de Kunstvereniging fl547 352143.
Kosten (keuze uit): rondleiding en koÍfie f 5,00, rondleiding met koffie en lunch f 15,00.
Te voldoen in het museumcaÍé.


