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Torn Claassen Persbericht

Ztterdag 20 maart t/m woensdag 5 mei 1999

De beeldhouwwerken van de Bredase kunstenaar Tom Claassen zijn op een raadselachtige manier
complex en eenvoudig tegelijk. De vormen die hij kiest komen ons in het algemeen bekend en

herkenbaar voor, maar de mystificaties die Claassen zijn werken meegeeft zijn gelegen in een lichte
stilering van de uitgangsvorm en een bijzondere keuze voor materiaal.

Het beeld zonder titel / untitled (zandleeuwen / lions oJ sand) uit r99o-r997 bijvoorbeeld heeft hij op

een paar plaatsen gemaakt. Het bestaat uit een tapijt van zand, waarin de contouren van een dier te

zien zijn, dat als het ware wegkruipt uit de zandvorm. Het geheel heeft veel van een platgereden

leeuw en doet denken aan de dierenvellen die woeger als vloerkleed werden gebruikt.
Minder goed te plaatsen is een vorm van siliconenrubber die eveneens op de grond ligt en die, met
garen doorstikt, wat onnozel ligt te wezen. Uiteindelijk blijkt het om een dekbed te gLLÍr waaronder
je vaegeen gestalte vermoed. Dat gegeven van een wat ingezakt liggend beeld heeft Claassen vaker
toegepast. Een enkele maal heeft hij hiervoor een niet flexibel materiaal gebruikt, zodat slechts

gesuggereerd wordt dat het werk een zekere slapheid heeft. Een zond.er titel / untitled ftaby)uit 1995

is een soort pop die zowel in brons als keramiek is uitgevoerd. Je kunt bijna vermoeden dat het van

een bepaalde hoogte naar beneden is gevallen. Tot je ontdekt dat de vorm een kind is met boks-
handschoenen, dat geveld lijkt door een onbekende kracht.
De beelden die refereren aan dieren zijn grove verwijzingen naar een hond, een paard, een walrus,
vogels enzovoort. Ze hebben wijwel nooit de specifieke kenmerken van een bepaald ras, maar zijn
meer aanduidingen van het soort dier. Het oorspronkelijke dier blijkt direkt herkenbaar.

De bedoeling van de grote, gestileerde vorrn heeft Tom Claassen wel samengevat a1s 'het moet wel
groot, maar ook een beede zielig' . Het gaat hem er nooit om om met een beeld te imponeren.
D* ze dat doen op kwalitatief niveau ligt in de adequate uitvoering in materiaal en de kracht van de

vorrn. Claassen heeft het niet nodig om met veel geweld van materialen en vormen te imponeren.
Veel hedendaagse beeldhouwkunst is opgebouwd uit een grote variëteit aan materialen en vormen.
Claassens werken hebben daarmee vergeleken een ouderwetse eenvoud en kracht. Zelfs in de werk-
wijze zit iets traditioneels. Al hakt hij zijn werk dan niet uit steen of marmer, hij kapte een aantal

beelden wel uit piepschuim. Het materiaal fascineert hem door de structuur, de op elkaar gedrukte
witte bolletjes, die cellen lijken en door het onedele dat piepschuim heeft.
Tom Claassen gebruikte in de loop der jaren veel verschillende materialen: zand, brons, gietijzer,
aluminium, keramiek, latex, siliconen, enzovoort. De materiaalkeuze gee{t een beeld een bijzondere
spanning mee. Vorm, huid en maat lijken voortdurend een frappant verbond aan te gaan.

Het beeld dat voor de Kunstvereniging Diepenheim wordt gemaakt heeÍL geen titel. De referenties
liggen in wat door de kunstenaar 'kweekbedden' is genoemd.
Het wordt een groot enbizar beeld van piepschuim, waarin in'kweekbedden' de vormen van uit-
gehakte en geschuurde champignons en boerenkool te herkennen njn. Het geheel maakt de indruk
van een in de winter besneeuwde groententuin. In feite kweekt Claassen met dit beeld zijn eigen
vorm. Ook nu is de figuratieve verwijzing van belang, maar door de maat van het werk zit er
onmiskenbaar een zekere ironie in. De keuze voor een materiaal en de duidelijke vormen moet een
'stevig'beeld opleveren. De meer horizontale champignon- en de vertikalere boerenkoolvormen
zullen vanuit een grovere aanzet groeien naar een precieser beeld.

Hoe de kweekbedden zich uiteindelijk tot de ruimte van de Kunstvereniging Diepenheim verhou-
den en wat het ven'reemdend effect is van deze nieuwe 'binnentuin' zal, pas blijken bij de definitie-
ve installatie. Wellicht wordt het een licht ironische en melancholieke herinnering, in dit beginnend
voorjaar, aan een winter die niet echt een winter heeÍt willen worden.

Aruct Kramer

z.o.z.



Biografie Tom Claassen
Geboren in Heeden, 1964
Academie St. Joost, Breda, 1984-1 989
Aanmoedigingsprijs, Amsterdams Fonds voor de Kunst, 1993

Charlotte Köhler Prijs, 1994
Sol ote ntoonstell i ng en o. a.

De Loods, Breda.1992
Galerie Fons Welters, Amsterdam, 1997 en 1999
Bergkerk, Deventer, 1 997

G roepstentoonstell i nge n o. a.

The Nature of Man, Konsthal, Lund, Sweden, 1998
Beelden voor het stadserf , Stedelijk Museum, Schiedam, 1998

Mutatis Mutandis, Broerenkerk, Zwolle, 1998

lUitnodiging
I voor de opening van de tentoonstelling

I tor,, claassen

op zaterdag 20 maart r9gg, vanaf ró.oo uur

Programma
1 6.'l 5 uur
Opening door Hans den Hartog Jager,
kunstredacteur N RC Handelsblad

Vanaf 17.30 uur
Vespermaaltijd: Carpaccio, verschillende pastasalades en Íocaccia met boter à f 17,50.
(ln verband met het beperkte aantal couverts is opgave
bij de Kunstvereniging, tot uitedilk drnsdag 16 maart, dringend gewenst.)

lLezing
I zo,,a^gz5 apnlr999, 16.oo uur

Lezing over het werk van Tom Claassen
Entree: f 5,oolledenf z,5o

Zaterdag ó maart t/m zaterdag ry apnl ry99
Recent werk van Tom Claassen in Galerie Fons'W'elters
Bloemstraat r4o, Àmsterdam. Dinsdag t/m zaterdag van r3.oo tot r8.oo uur

l*_ï.:,.:^* apr,,see
'Een Ontmoeting /Vstrecha' Videofilm vanJan Fabre & Ilya Kabakov
Vertoningsdata: iedere zateÍda.g en zondagvala 24 apÀlt/n 9 mei om r4.3o en 16.oo uur. Of- op verzoek -
tijdens openingsuren van de Kunstvereniging.
Rozeboomkamer, Grotestraat 3 r, Diepenheim. TiLjdsduur: 3 5 minuten.

12 mei tot en met 9 juni
Tentoonstelling van cartografisch werk van Lïrbain Mulkers
Zaterdag z9 mei r999, 16.oo uur
Opening van het Gazebo van Diepenheim

Yanaf zaterdag 19 juni 1999
Maria Roosen

Yana{zaterdag r8 september 1999
Pieter Laurens Mol

Kunstvereniging Diepenheirn
Grotestraet t7 7478 aa Diepenheim Telefoon oS47 352t43 Telefrx oS47 3St4St
Openingstíjilen ZorÀag en dinsdag t/m wijdag van r2.oo tot r7.oo :olur. Zaterdag en feestdagen van r4.3o tot r7.oo uur.
Op maandag en op 2j december, 3r december en r januari gesloten.


