


Paul de Kort
MANDERCIRKELS
In de'uaNor RC r Rrr r s' heeft Paul de Kort
@en Helder 196r) een kunstr,verk gerealiseerd op de

sporen van een landbouwkundig experimenttit 1929.
Vanafdatjaar liet textielfabrikant GerhardJannink in de

Noordelijke Manderheide, niet ver van Tubbergen in
de provincie Overijssel, rwee cirkelvorrnige akkers aan-
leggen met een doorsnede van respectievelijk 378 en 343
meter. De akkers konden in een spiraal worden bewerkt,
zodat de ploeg niet telkens hoetïe te keren.
In r99r kocht Landschap Overijssel het gebied met de
bedoeling de akkers terug te geven aan de natuur. Maar
al spoedig werd, samen met Kunst & Cultuur Overijssel,
gezocht naar mogelijkheden om de waardevolle cirkel-
vormen te bewaren. Ook de Esselink Stichting heeft zich
hier de afgelopenjaren voor ingezet.
Paul de Kort werd uitgenodigd om een onrwerp te
maken, dat de structuur van de cirkels in het landschap

behoudt en ze door middel van een wandeling voor de

beschouwer beter waarneembaar maakt. Deze wande-
bngvan 2,5 kilometer voert over een pad rondom de
meest oostelijke cirkel, die in het midden is geaccen-
tueerd door een flauwe heuvel. Hierop zijn spiraalsgewijs
jeneverbesstruiken geplant. Over de middenas leidt het
pad naar het rnidden van de westelijke cirkel, waar het
zich ontrolt in de vorm van een spiraal. Buiten het pad
blijven de cirkels wij. In de grote open ruimte kan zich
weer heide onr\,vikkelen. Tegelijkertijd herinneren de

ingrepen van Paul de Kort aan de geploegde spiralen
en aan de patronen van gebundelde oogst op het ve1d.

De uaNopn.cIRKELS kwamen tot stand op initiatiefvan
Kunst & Cultuur Overijssel, Landschap Overijssel en
Eselink Stichting en dankzij de financiéle ondersteuning
van de Mondriaan Stichting, Van Gogh Herinnerings
Fonds, Fonds voor de beeldende kunsten, vormgeving
en bouwkunst, vsB Fonds, Provincie lJtrecht,laNIvo
Stichting, Roelvink Fonds, Prins Bernhard Cultuur{onds
Overijssel, Gemeente Tirbbergen, Lions Club
Tubbergen, Kunstwegen Nordhorn/ Zwolle.
Projectadviseurs Kunst & Culruur Overijssel, Rudolph

J. Krudop (totjuli 1998) en Gerhard Fliehe Boeschoten.

TOPO S

Tèr gelegenheicl van de otEciö1c opening v:rn

de trlaNLrrttct*x Ers vindt in de Kunstvereniging
Dieperrheinr een tentoonstcllinu plaats. Onder de titel
TOPos toont Paul de Kort u,erken uit dc periode r98E

tot heden. Centr:ral staat dc presentatie van de
MANI)ERCTRKELS ran de h:1nd van foto's, tekeninren,
ecl) n]àqlrette en een videotape.

'lk gceJ icfur object, elkc rekening, suilptuur, installatie ttf
tentottnstelling een titcl. D0t lee-ft lrcn bestaan:retlt en cerr

plidts Íut opzihte um dn.dere wuken en voonl,o-pttt.

TOPOs l.§ teuens de títeluan eett tekeninguit 1968. Daarín is

een kriitli.ln op.gerold tot een spiraal nrct op grliike afstantlen

ondtrbrtkin.qn. De onderbre kin.qen uoÍmeil zo ptn.tetl in. rcn

drkeluonuí,q ulak. De plaatsin.q uan dt punten oogt uillekeuríg,

rnadr is dat allcnntnst. Onder de uerspreidittg :it een strakke

orde díe naakt dat elk punt op :iin pldats rnlt. In landsthappot

crutrefi we soms ttok een noodzadk u,aarott het ogenschí1nlí1k

uillt:keurige zà mod :ijn tt niet dnders. We nltcuttl dít de

lcest uon de pl&, de ',qe nius loci'. Laat de mens :if rr

handelingcn hierdoor leiden dan tvLtrdt itts Lt)dt teiloops le(.k

dtlin.qend, sorr-, .:r,16 tot cm getuijde plaats.

Een oudt.iena,erbas blijkt pretits op de li.in tc staan die dt
ni d delp unt ut udn d e tt A N o t RCTRKE/.s m et elk a ar ue rb i n dt,

Fier, strak udn u(\ m en rcchtolt als een típres in ccn 'lhscaons

l,tndsrhap. ln nijn ontuterp l()opt ecn pdd ()uer de:e li,in eu dc

.iencuerbes is rtu o1:gtnomcn. in dit pad. Binnert stru14e

meetktmdi.qc uerlrcudinlen lrctli hij zijn plaats.,teuonden in dt
,\1,,1NDE]? ClRKE'S.,

Pdtl de Kort

De tentoonstelling roros in de Kunstvereniging
Diepenheirn is te zien van zaterdag 13 rrrei
tot eÍr rnet zondag 4 juni zooo.



UITNODIGTNG
De Esselink Stichting, Landschap Overijssel, Kunst &
Cultuur Overijssel en de Kunstvereniging Diepenheim
nodigen u uit voor de opening van de tentoonstelling

Paul de Kort
TOPOS -MANDERCIRKELS

in de Kunswereniging Diepenheim
en voor de opening van de

MÀNDERCIRKELS

in Mander, gemeente Tubbergen
op zaterdàg 13 mei zooo.

Programma

13.00 uur: Ontvangst in de Kunstvereniging
Diepenheim.
Welkomstwoord en inleiding door de heer
H.G.J. van Roekel, voorzittervan de Esselink Stichting
Opening van de tentoonstelling door de heer
J.G. Kristen. gedeputeerde voor Cultuurvan
de Provincie Overijssel.
1 3.30 uur: Bezichtiging tentoonstelling.
14.30 uur: Vertrek naar de MANDERcTRKELS.
1 5.30 uur: Aankomst MAND ERC IRKEL S,

Uelserweg te Mander (zie routebeschri.iving).
'1 5.45 uur: OfÍiciële opening MANDERC TRKELS
door Paul de Kort, de heer J.G. Kristen en de heer
B.J. Heijdeman, directeur Landschap Overijssel.
1 6.00 uur: Wandeling over de cirkels met toelichting
door Paul de Kort.

Aansluitend: bonel met hapjes in de Molen van Bels,
Bergweg 9 te Mander.

Vilt u gebruik rnaken van ingesloten
antwoordkaart?
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Ter gelegenheid van de opening van de MÀNDERCIRKELS

maakte Paul de Kort een litho met de titel ToPos.
Formaat 5o x ó5 cm, oplage 5o.
Prijs fz5o,oo tijdens de duur van de tentoonstelling,
daarna f 3 5o,oo (inclusief bwv).

Bij de opening van de TtaNoERCIRKELS verschijnt de

publicatie roi,os van Paul de Kort.
De publicatie omvat vierenzestig paginat, een groot aantal

kleurenfotot en tekstbijdragen van Lisette Pelsers en
Peggie Breitbarth. De cultuurhistorische achtergronden
van de tr,laN»gRCIRKELS en hun plaats binnen het oeuvre
van Paul de Kort worden uitvoerig behandeld.
Uitgave Esselink Stichting, Esselink Essay nr. 3.
Prijs fz5,oo.

Zonclag z8 rlei zooo
Lezin g over dc NIANI) E ltct I tt Kt t s en rondleiding brj de

tcntoonstelling ro pos door Prrrl cle I{ort in t1e

Kunstvereniqing l)icpenheinr.
Aar-rsltritcnd lunch in clc Kr:nstvereniging ctr bezoek aan

de lt,tu»nttc:rtK[LS ill de genrccnte Tubbergcn.

Aarrr':rng T T.oo Lrur'.

Prrjs lczing, ronclleiding cn buttèt f r2,5o. r,oor leden en

rlonrteurs i I o.oo.
Pr5s lezinq err rondleicling f 5,oo, leden en dotntcurs f 2..5o.

I)eclnarnc via telelonischc ;r:rruneltling r'óór ,2, z tnei
(os.17) 35: t.13.

Clr:r:rg tcvcns rnelden ofu or.cr cigeu vervoer beschikt,
in verb;rlcl met de toclrt v:rtr Diepenheinr naar de'

\{ÀNDEltarrltKELS.

I'a u1 de Korr

TOPO S

li(ho. jo \ a)J.rn


