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Fortuyn/O'Brien

I Buitenplaats

Persbericht

ZaÍerdag 28 december 1996 t/m zondag 9fcbruari 1997

De uitroep ''Wat is de natuur toch nrooi!', te berde te brengen tellier-rs wanneer nten zich o1-r het platteland

bevond, maakte eind vorige eeuw deel uit van het 'Woordenboek van conventionele ideeën' van Gustave

Flaubert's anri-helden Bouvard en Pécuchet en was dus toen al een clir:hé. Tegenrvootdig is o1. hgl planeiand al

helemaal geen sprake rleer van natuur in de strikte zin varr het u,oord. De nren-seliike hand i-s overal zit:lrtl-raar, zii

het dat zlj zich nurnifesteert met uiteenlopende bedoelingen en vooral nret rvlsselende inten-siteit.

In deze zin kan de overwegerrd agrariscire vornrgeving van het platteland rond Diepenheinr ervaren rvorden als

een nrin of meer natuurli.ike landschappelijke staat. Op de kaart van Diepenheint en ontgeving tekenen zich

plekken afrvaar deze 'natuurlijkheid' of liever vanzelGprekendheid, rvordt onderbroken door een afr,vi-jkende en

specifieke vormgeving. Het omringende hn&chap ga;rt gewoon zijn gang, maar hier, op deze plekken is inge-

grepen, zo lijkt het. Het lan&chap is benaderd en vonngegeven vanuit een ander belang dan het puur agrarische

nut. Het zijn plekken als de ka-stelen nret bi.jbehorende tuinen, de verschillende bungalor'r.parken eu caurpinqs,

de forellenvijver, de lvaternrolelr met restatlrarlt.

Het landschap is hier als het."vare van binr-renuit vornlgegeven, r'anttit de bclcving en de blik van cigetra:rrs,

bewonen en gebruikers. Elf van deze plekken, aengetrofièn op de lar.rdkaaft van Diepenheiui, zijlr door

Fortuyn/O'Brien uitgekozen en gefotogrelèc'rd. Daarbij heeit zli niet haer eigen blik op het lanclschlp gepro.jes-

teerd' Het is hier rradrukkeli-ik niet de kturstetraar rlie de kader: sritcpt rv:urrdoor het landschalr waarterloll1ell er1

geregistreerd rvordt. Deze kaden zijn gegeven door dc 'blik van trilrnenuit' vln de bervoners of gebrLrikers.

Met andere lvoorden, zoals het landschap *,ordt rvalrrlenornerl door de gcbluikers, zo is het door

Fortuyn,/O'Brien vastgelegd. De plekken van u,aaruit gefotograleerd is en vln rvaarttit het landschap door de

bewonen gezien en beleefd rvordt, zijn dalrorn in feite net zo belangr-ijk al-s rvat gefotogralèerd is. Meestal staan

op deze plekken stoelen of banken, nraar sorl)s ook een vissersstoeltje of het opsrapjc vÀn een ctrtvall- Het meu-

bilair is zorgvuldig geposteerd, sonu zijn er uitresproken lievelinesplekken. De positie van het rneubel trepaalt

wat het uitzicht is en lioe ver dat reikt, de pla;rs of phatsing is dtrs bepalend. Het resukalt is een reek-s foto's

waarop her lan&chap zich van zijn beste kant laat zieri. Tegelijk is duideli-ik, dat dit het gevolg is van nrerxelijk

ingrijpen. Want ook rvanneer er geerl sprake is van een eigenhandiqe vornrgevine van de onrgeving, schept de

plaats van de stoel of de bank het kader. De positie van het rvalrnerningsl.runt ordetrt de onreeving.

De nrem posteert zichzo, dat het lanclsr--hap zich op z.jn nrooist katr tonen.

De foto's - dertien in totaal, op rwee vrn de plekken zi1'rl rwee foto's qenrlakt - r.vorden o1-r wisseler-rd fomtaat

gepresenteerd in de vonn van ouderrvelsc' schoolplaten, nret stokken lvaar ontheen ze opgerold kunnen rvorden.

In de Kunstvereniging tvorden de foto's verqezeld van de stoelen en banken van rvlentit ze tor stlnd ziin
gekomen. Voor de duur van de tentoonstelling rvordt:n de nreubels op hun originele plaaLs verwangen door een-

voudige ruw-houten bankjes, die door Fortul,n/O'Brien speciaal liier"'oor gernaakt ziin. Deze rustbarlkjes, nret

boom-starnmedes als een soort krlssenrollen, zijlr variabel van afineting. aÍhankelijk van het fonrtaat van het rneu-

bel rvaawan ze ti1'delijk de plaars innernen.
In de Kun*stvereuiging rvordt, door de conrbinatie varr foto's en nter.itrilair, de oonl-,ronkeliike situatie op de elí
plekken gerecon-strueerd. Door deze enscenering is dt: bezoeker niet alleen toesc-houurer, nraar deelnenrer'.

Hij kan zichzelf in gedachten verplarlsen nrar de oor:pronkelijke plekken en het landschAp \\raarnelnen en bele-
ven vanuit de 'blik van trinnenuit' van de gebluiken.
Wat in de en^scenering in de Kuruwcreniging vooral lrenadr-ukt s,orclt, is de essenriële relatie ttusen het waArle-
mingspunt en het rvaargenorlene en de rvijze we:rrol-1 het eente het nveede nanil-ruleert. Hiemree bli.i1t

Fortuyn/O'Brien dicht bij de kem van het besrip 'trlricc'nplaats', gelegen in de onvelbrekelijke eerrheid van het

traditionele landhuis en zijn onrgevine. De vornrgevirrg van het l:urd-schap u,ordt bepaald vanuit het hui-s, r,anrtit

de blik van zijn bervoners.

Lisetle PcLter

De tentoonstelling Buitenplaats is mede mogelijk gemaakt door: Houtzagerij Twickel, Delden;

Hengelose Trijpweverij, Haaksbergen; Bas Witlox; Canon Éuropa; Restaurant Den Haller; Dj 1007o lSlS; Jaap Scholten;

Yon Gloudemans en de bewoners/gebruikers van alle locaties
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op zaterdag 28 december 1996, 16.00 uur

Programma

16.15 uur
Opening door Jaap Scholten
Jaap Scholten is auteur van het boek 'Tachtig', een met veel rumoer ontvangen roman over een 23-jarige jongen die

zich tracht te ontworstelen aan een Twentse textielfabrikantenfamilie.

Aansluitend
Di loo% lsls
Dj i00% lSlS (lsisvan derWel) staatbekend om haartypischAmsterdamse stijl: een mixvan underground house,

soultechno, tribal en funky clubmuziek.
Voor deze gelegenheid mixt ze, op haar eigen wijze, muziekvoorkeuren van inwoners van Diepenheim die
bij de tentoonstelling 'Buitenplaats' betrokken zijn.

Vanaf 18.00 uur
Fazant met zuurkool en witte wiin à / 20,00.
Kledingadvies tijdens het diner: 'Ïenue de campagne'.
(ln verband met het beperkte aantal couverts is opgave bij de Kunstvereniging, tot uiterlijk vrijdag 20 december.
dringend gewenst.)

I Lezíngen en masterclass
II
I tn de week van 3 tot en met 7 februari vindt in het kader van de tentoonstelling 'Buitenplaats' van Fortuyn/O'Brien een 'mas-

terclass' plaats voor studenten van een aantal academies en universiteiten.

Gedurende deze week worden ook enkele lezingen gehouden, die toegankelilk zijn voor leden en donateurs van de

Kunswereniging.

Nadere informatie volgt.

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17

7478 AA Diepenheim
Telefoon 0547 352143

Openingstijilen

Maandag tot en met vrijd.ag van 10.30 tot 16.30 uur. Zaterdtg en feestd.egen van 14.00 tot 16.30 uur,

zondag van 12.00 tot 16.30 uur.

Op 25 december, 31 decernber en 1 januari gesloten.

Uitnodiging


