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De Tuinen van Diepenheim 
zijn vrij te bezoeken. 
Vraag naar onze folder voor een 
compleet overzicht. 

Wandeling door Pieke Werner
In de herfst van 2014 is er de mogelijkheid om een 
wandeling te maken, uitgezet door Pieke Werner. 
Aan de hand van een boekje, enkele audio-aanwijzingen 
en een speciaal ontworpen hesje met gereedschappen 
neemt zij u mee de natuur in. Op deze manier wil zij een 
wereld ontsluiten die er (mogelijk) is: onder het opper-
vlak van de dingen, buiten de controle van de mensen 
die er wonen en schijnbaar heersen…
De wandeling start vanaf het Hoofdgebouw van 
Kunstvereniging Diepenheim.

Geniet van 
De Tuinen van Diepenheim.
Nieuw zijn de vier Non Urban Gardens.
Ga voor meer informatie naar 
www.thenonurbangarden.nl, 
Kunstvereniging Diepenheim of Herberg de Pol

Agenda

Kijk voor meer informatie op: www.kunstvereniging.nl

Chiaki Kamikawa – Creatie van symboliek
Chiaki doorbreekt regels en stereotyperingen. Dit is het 
startpunt van haar werk. Ze tekent diverse beelden en 
symbolen die haar interesse hebben en creëert hiermee 
absurde composities. Elk individueel element wordt 
hierdoor volledig uit de context gehaald, net zolang 
totdat er niks meer van de symbolische betekenis over is 
en de logica verdwijnt.

Drawing Centre Diepenheim 
Special guests Elke Baggen en Mariëlle Videler

info@kunstvereniging.nl  |  www.kunstvereniging.nl

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur;

1 november t/m 31 maart van 12.00 tot 16.00 uur



‘Onschuld’ – Elke Baggen en Mariëlle Videler
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Elke Baggen 
roept vragen op door het vertrouwde 
van zijn vanzelfsprekendheid te ontdoen

‘Mijn werk is een uitnodiging tot twijfelen, ik hoop 
toegang te geven tot een andere logica’, zegt Elke 
Baggen gedreven, terwijl ze de kit-spuit neerlegt waarmee 
ze een tekst aan het schrijven is.

Door goed kijken verandert een eerder zo aangebrachte 
witte kronkellijn op de witte muur van een vrije vorm in 
leesbare woorden.
‘Het is boeiend jezelf een beperking op te leggen, nu 
heb ik beide handen nodig voor een handeling waar ik 
normaal gesproken niet meer over na denk. 
Op die manier bepaalt het materiaal met mij wat er 
komt te staan, de abstractie die dit oplevert vraagt om 
vertolking’

Ideologieën
Vragen stellen is voor Elke vanzelfsprekend en nood-
zakelijk. Ze miste het in Delft en stopte daarom na haar 
bachelor industrieel ontwerpen: 
‘Daar is dan uiteindelijk een nieuwe stofzuiger… en dan? 
De geschiedenis van mens gemaakte objecten is verwe-
ven met de geschiedenis van de mensheid of zelfs onze 
planeet, het is een verhaal van opeenvolgingen. 
Daarentegen wordt onschuld, vooral in de kunst, 
meestal in verband gebracht met natuur, daarom wil ik 

in deze tentoonstelling cultuurproducten presenteren 
als natuurlijk proces. De wereld van producten vervaar-
digen gaat maar door. Ik hoop dat mijn werk nagalmt op 
deze consumptie goederen en gedachtegang die erin 
schuilt blootlegt. De sokkel heeft normaal een een-
duidige functie, die hij hier verliest omdat hij geen 
drager meer is. Daarnaast heeft dit materiaal een totaal 

ander karakter dan van het voetstuk in zijn culturele 
context verwacht wordt.

Vegen
Elke maakt zorgvuldig uitgevoerde objecten die uniek 
zijn in hun verschijningsvorm (zij hergebruikt bepaalde 
elementen zo mogelijk, want ook de kunstenaar moet 
materiaalbewust werken): elementen zoeken het midden 
tussen zijn door hun materie of vorm en zijn door hun 
functie. The Swipe is daar een geniaal voorbeeld van.
‘De glasplaat met inkeping, is het rechter glazen deurtje 
uit een oud schuifdeurenkastje, maar vervult niet langer 
die functie. De armbeweging is vervangen door een 
aanraking met de vingertoppen. In een regelmatig 
patroon heb ik de hele glasplaat met mijn wijsvinger 
met witte verf vol geswiped. De meditatieve herhaling 
van de handeling onderstreept het automatisme.’ 

In het kader van de groepstentoonstelling ‘Onschuld’ zijn Elke Baggen en Mariëlle Videler 
als special guests uitgenodigd in het Drawing Centre. Op verzoek van de curatoren Heske 
ten Cate en Hanne Hagenaars nemen zij deel met speciaal voor deze tentoonstelling ge-
maakt werk. De beide uit Amsterdam afkomstige beeldend kunstenaars benaderen het 
thema vanuit hun persoonlijke fascinatie door het begrip onschuld. Elke Baggen geeft 
hieraan invulling door haar onderzoek naar het uitgangspunt van de ontworpen wereld 
om ons heen. Mariëlle Videler is gegrepen door de vraag hoe rituelen de wisselwerking 
tussen mens en natuur tot stand brengen.

‘Onschuld’ – Elke Baggen en Mariëlle Videler
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‘Mariëlle Videlers 
installatie is aangeraakt 
door de geest 
van de Kayapó Indianen’
‘Een nieuw werk is een vreemdeling die je moet leren 
kennen’ stelt Mariëlle Videler vast tijdens de opbouw van 
haar installatie in het Drawing Centre. Achter haar tekenen 
schuin omhoogstekende, met gouddraad beklede palen, 
een cirkelvorm in de ruimte. Priemende lansen, omwikkeld 
met gouddraad in een weiknoop, puntig eindigend in 
kaardebollen, de cirkel aan de achterzijde toegankelijk.
‘Die palen hadden de grond in gemoeten, dat is directer. 
Ik creëer vanuit mijn fascinatie voor Brazilië, de cultuur 
en geschiedenis van de daar levende Kayapó Indianen 
hier een ceremoniële ruimte genaamd een Lakuh, 
een plek voor het rituele feest Turé. 

Toen ik in Brazilië verbleef, leerde ik van ecologen, 
fotografen, antropologen en las het boek “Het trieste 
van de tropen” van Lévi Strauss waarin hij het gebied 
beschreef wat ik bezocht, veel over hun sterk met de 
natuur verbonden ceremonies. De Kayapó Indianen 
houden daarmee de harmonie in stand tussen hen en 
de vele geesten van de doden en van onzichtbare, 
tot planten en dieren getransformeerde mensen. 
Het boek Kaiapó – de kunst van de lichaamsornamentiek 
bracht mij in een parallelle realiteit tijdens een verblijf 
in Diepenheim. De associatie Diepenheim met een 
reservaat ontstond: een oud, maar gecultiveerd stuk 
landschap, met bezoekers en rituelen.’

Bezieling
Mariëlle heft een speer, kleurige papegaaienveren, 
de pennen nauwgezet omwikkeld met rood garen.
Haast verontschuldigend: 
‘Ik kan het bijna niet uitleggen, maar ben niet aan 
het ‘Indiaantje’ spelen…
Hoe iets in elkaar moet, probeer ik zelf op te lossen. 
Ik voel me thuis in de beeldtaal, de materialen.
Met elk daarvan heb ik een verbintenis; ik ken de 
papegaai, plukte de kaardenbollen tijdens een wande-
ling met een vriendin, zaden en pitten die ik aanrijg 
zijn van meloenen en pompoenen die ik gegeten heb. 
Ik wil de dingen bezielen.’

Jachtgodin
In de video, danst Mariëlle in het rood, blootsvoets, 
‘De dans van Diana’, een jachtdans uit een jaren twintig 
boek, toen dansen middel was tot geestelijke verheffing 
of heilzaam was voor de gezondheid.
‘De jacht, nog zo’n fascinatie. Jachtrituelen ken ik 
ook van inheemse volken, die het woud trachten te 
‘socialiseren’ door jachtrituelen. Dat ingrijpen in de 
natuur, de schoonheid van de rituelen, de jacht is zo oud 
als de mensheid. Wat bleek? Diana, de jachtgodin kan 
mensen transformeren in dieren en vice versa, dat vind 
ik echt zo mooi! Ik ben geen danseres, maar moest die 
dans uitvoeren, hij moést van mij worden; het heeft me 
een geluksgevoel gegeven.’

‘Onschuld’

Curatoren: Heske ten Cate en Hanne Hagenaars
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