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Ik ben een traditionele beeldhouwer in die zin dat ik waarde hecht aan beeldhouwkundige prirr.ip.,
als zwaartekracht, evenwicht en volume. Belangrijk zijn daarom voor mij variatie in aanzicht en
opbouw, schaal en maat, ruimtelijkheid en transparantie. Sinds 1984 werk ik alleen in ijzer. :

lmateriaall
De kewe van het materiaal, dat wil zeggen de breedte, de dikte en het profiel van het materiaal, is

bepdend voor de maetvoering en de transpararantie vàn een beeld als ook voor de wijze van
constructie, de manier \ilaerop het in elkaar gepast kan worden.

Iconstruetiel
Ik meek mijn beelden zelf omdat de uiteindelijke vorm van het beeld bepaald wordt tijdens het
proces van construeren. Het komt organisch tot stand. Het is in samenwerking met de materialen in
plaats van een manipularie van de meterialen. Er',aring in het gebruik van de kwaliteiten van het
materiaal is daa.rom net als voor een schilder een noodzaak omdat de rnogelijkheden groot zijn maar

slechts op één manier voor de kunstenaar acceptabel zijn.

[architestuurl
Mijn beelden hebben slechts in zoverre met architectuur te maken dat ze door hun grootte a-ltijd een
relatie met de ruimte om zich heen aangaan. Daardoor komen ze op de ene plek beter uit dan op de
andere. Ze zijn echter nooit voor een bepralde plek gedacht. De omgeving is bijzaak, tenzij in
opdracht.

[menselijke maatl
Mljn beelden staan in relatie tot de menselijke maat.Vandaar mijn voorkeur voor de twee meter.
Deze rnaat is zo belangrijk omdat het een volwaardige ftsieke enrrring geeft. Een beeld dat kleiner is

dan r5o cm of roo cm wordt al snel een model van iets anders. De schaal van het Nederlandse
lendschap, of de bebouwing, is veel kleiner dan die van bijvoorbeeld Àrnerika ofÀustralië.

Als beeldhouwer voel ik mij verwant met minimal beeldhouwers als Le\[Iitt,Andre,Judd, Morris,
Tony Smith en David Smith,vanwege hun principiële onderzoek naar materiaal en vorm.

Een beeld moet in een keer worden gezienlervaren, de detaillering komt op de tweede plaats.

[Michael Jacklin, Amsterdam, januari zooo]

I Multiple

I ruri.rrr.tlacklin maakt ter gelegenheid van de rentoonstelling Tiansparantie, ritrne,proynrtie tn de
Kunswereniging Diepenheim een multiple in een oplage van rJ exemplaren.
Het werk Compmdiwn bestaat uit staÉ en stripijzer en heeft een afinetin g\ran 72 x 24 x rz cm.
Dankzij de genereuze medewerking van MichaelJacklin kan het werk aangeboden worden voor
f Joo,- (inclusief btw). Leden en donateurs van de Kunswereniging beralen slechts f 4Jo,-.
De aanbieding geldt tot r seprember 2ooo, daarna is de prijs f r.ooo,-.
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Iuitnodiging
i lroo, de opening van de tentoonstelling

Michael Jacklin Tiansparantie, itunq propofiie
op zeterdag 18 maart 2ooo,vaÍraf ró"oo uur

Programma

16.00 uur: Ontvangst
16.30 uur: lnleiding door Rosan Holhk, filosoof.
Aansluitend:
muziek door Martin van Duynhoven, slagvíerk.' Vanaf 17.30 uur: 'Thais BufÍet' à f 1 7,50.
(ln verband met het beperhe aantal coworts is opgave bij de Kunstvereniging, tot uiterlijk dinsdag 14 maan,
dringend gewanst.)

I :::;:f,0,*. ró..uur
Leàng door Michael Jacklin
Entree: f 5,oo / leden fz,5o

Kunstverenigin g Diepenheirn
GrotesÈraet ï7 7478 sa Diepenheirn 'trbleÍbon oi47 3iar43 Terefa-x os47 3ir4iï
Openingptijden: Zonelag en dinsdag t/rn vnjdag van ï3.oo r.r r7.oo uur. Zaterdag en feestdagen van
r4.3o tot r7'oo uur' Op rnaandag eÍr op 25 december,3r december en r januari gesloten"


