
f
IJ
J

j
n
-t
r\
\
\
§
\
t\
è
rl .
\v
§r
T\
è
\v
-lJ
,J.

D
.{J
D
j
Í

D
J.
.Jj

Grjr AssÍrrann Persbericht

beelden en tekeningen

Zaterd^g 19 december 1998 t/m\Moensdag 3 februari rygg

Ik maak tekeningen en autonome sculpturen. Mrj, werk kenmerkt zich door hec verhalen-
de karakter en de opbouw uit simpele, stereotype beeldelementen. Ik heb een voorkeur
voor beelden die zwartgalligheid inhouden. In een poging mij te verhouden met de totaii-
teit van het leven, wil ik mij ook verhouden met de dood. De gedachte aan de eindigheid
van alles geeft het leven tekening. Tegelijkertijd kan deze gedachte ook beangstigen, omdat
het de zekerheid van het dagelijks leven ondqrmijnt.
Autobiografische gebeurtenissen die voor mij ervaringen als angst voor de dood en verval,
met als gevolg hulpeloosheid betekenen, vertaal ik in stereotype beelden, die metaforen zijn
voor die gebeurtenissen. Door het gebruik van beelden als gehangenen, schedels en dode
bomen, onrstaat enige a6tand tot de bronnen. Deze aGtand biedt de mogeiijkheid om in het
rnaken van het werk te zoeken naar een persoonlijke betekenis in de gekozen stereor)'pe

beelden.
Tijdens het maken van het werk ontstaat ambiguïreit. De dramatische beelden en de luchti-
ge sGer rfr/aarmee deze beelden gemaakt zijn, leiden tot een spanning die opgevat kan wor-
den als bespotting van het zwartgalltge. Ik zie het scheppen van kunsrwerken dan ook als

een manier om de dood te overleven.
De laatste werken die ik heb gemaakt zijn geïnspireerd op gargouilles, waterspuwers op

middeleeurvse kerken. Zij representeren vaak op groteske en ludieke wijze de aspecten van
de menselijke aard die wij liever verborgen houden, zoals driften en onhebbelijkheden.
Anders dan bij de kerken staan mijn beelden rechtop. Zo is'Jan Dopje' - een uitdrukking
die als krachtterm zoiets betekent als 'powerdorie'- gemodelleerd als een gehangene,
gekleed in narrenpak. De mimiek is te lezen a1s,levenloos, slapend, geeuwend of schreeu-
wend. Het Íblle kleurpatroon leidt de aandacht afvan het dramatische beeld, alsofje moet
kiezen tussen het zien van óf de vorm óf de kleur van dit werk. De innerlijke gemoedstoe-
stand, verbeeld in de gezichtsuitdrukking, is letterlijk in ogenschouw te nemen via de open-
staande mond. Bij 'Bottom up' keert de figuur zich niet alleen binnenstebuiten, maar ook
ondersteboven. De opening tot het innerlijk bevindt zich hier russen de billen, op een

schaamte opwekkende plaats. Deze plaats oefent veel meer invloed op ons leven uit dan wij
geneigd àjn te erkennen omdat het ventand in ons hoofd er nauwelijks controle op weet
uit te oefenen. Drift heerst over ratio. Het hoofd doet hier dienst als ontlastingskanaal. Deze
omkering van de wereld is op te vatten als een spiegel van de werkelijkheid.

Gijs,*smann

z"o.z.
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I voor de opening van de tentoonstelling

Gijs Assmann
beelden en tekeningen

op z*erdag 19 december 1998, vanaf 16.oo uur

Programma

16.15 uur

Opening
Aansluitend
'Liederen'
Marc Pantus, zang en Carolien Drewes, piano

Vanaf 17.30 uur

Kip en konijn met bier bereid à f 17,50

Tijdens de maaltijd vindt de presentatie plaats van de jaarwijnen 1999. Urbain Mulkers ontwierp
het etiket 'Bouquet de Diepenheim' voor een witte en een rode Spaanse wijn uit Navarra.
(ln verband met het beperkte aantal couverts is opgave bij de Kunswereniging, tot uiterlijk dins-

dag 15 december, dringend gewenst.)

l:::1ï:. ryssr6,0uur
Lezing door Gijs Assrnann
Entree: f 5,oolleden f z,5o

lAgeÍrda
I zercrdagr3 februa n t/mwoensdag ro maart rygg'Wirn Izaks Stipendiurn

Vanaf zaterdag zo maart rygg
VideofiknJar Fabre / Ilya l(abakov
Vanaf zaterda,g r 5 mei rygg
Urbain Mulkers

Ilunstvereniglng Diep enheim
Grotestràat I7
7478 ^ 

Dieparheim
Tclefoono54T 352143 Telefax 0547 3St4St

Openiagstijden

Zondag en dirsdag t/m wijdag van r2.oo tot l7.oo uur. Z*rrdag en feestdagen van r4.3o tot r7.oo uur.
Op maandag cn op 2J december, 3r decernber cn r januari gesloten.


