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PERSBERICHT

Op zondag 30 september 2001 om í6.00 uur opent de tentoonstelling van Rob
Johannesma in de Kunstvereniging Diepenheim. De expositie wordt ingeleid door BeÉ
Jansen, kunsthistoricus en recensent in onder meer Het Financieele Dagblad. De
tentoonstelling is van zondag 30 september tot en met woensdag 3í oktober 2001 te
zien in de Kunstvereniging Diepenheim aan de GrotestraatlT in Diepenheim.

De videop§ecties van Rob Johannesma gaan uit van stilstaande beelden van landschappen. Het
beeld lijkt statisch, hetlandschap komt echter langzaam in beweging. Er is geen camerabeweging; het
landschap, de boompartij beweegt zelf en komt van z'rjn plaats als wolken die worden weggeblazen
door de wind.
Zijn beelden tonen het landschap als een menselijke constructie, als een schilderij dat gecomponeerd
wordt volgens klassieke regels, met een repoussoir, een in tegenlicht weergegeven element, een min
of meer gedetailleerd weergegeven middenpartij en een vervagende achtergrond. Johannesma voegt
hier beweging aan toe waardoor de ruimte van het li.lndschap zich aan de toeschouwer ontvouwt. De
beschouwer hoeft niet door het landschap te lopen «rm het te ervaren, het landschap openbaart
zichzelf .

Rob Johannesma komt dicht bij wat lang de essentie vah het landschapsschilderij is geweest, geen
weergave van het landschap zoals het feitelijk kan vrorden waargenomen, maar een compositie van
natuurlíjke elementen waarin ervaringen en gevoelens werden gep§ecteerd. Rob Johannesma
benadert het landschap op een klassieke manier, maar actualiseert het door het gebruik van
eÍgentijdse techniek.

Rob Johannesma kreeg onlang de Sandbergprijs, de aanmoedigingsprijs beeldende kunst van het
Amsterdamse Fonds Beeldende kunsten

De tentoonstelling van Rob Johannesma vindt plaats van zondag 30 september Um woensdaq 31

oktober 2001in de Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 te Diepenheim.

Uitnodiging
U wordt uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling van Rob Johannesma op zondag 30
september 2001 .

Programma
16.00 uur
ontvangst
16.30 uur
Opening door door Bert Jansen, kunsthistoricus en recensent in onder meer Het Financieele Dagblad.
VanaÍ 17.30
Maaltijd à F 20.00

ln verband met het beperkte aantal couverts voor het diner is opgave bij de Kunstvereniging tot
uiterlijk woensdag 26 september noodzakelijk

Lezing
Op zondag 14 oktober 2001 geefr Rob Johannesma een lezing ín de KunstverenQing.
Aanvang 11.00 uur. Entree F 5,00 / leden F 2,5A koffie en lekkers inbegrepen.

Openingstilïen
Zondag en dinsdag Um wijdag van 12.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen van 14.30 uur tot 17.00 uur
Op maandag gesloten
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Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Tine Zevenhuizen.
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