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De tentoonstelling 
‘Solidified Mountain – The Slowness Of Mass’ 
in de projectruimte van Kunstvereniging 
Diepenheim toont Bodenhausen voor het eerst 
het nieuwe werk wat tijdens de artist in residence 
periode ontstaan is. Op de lange rij tafels is ook 
een selectie van haar serie potloodtekeningen 
Grey Horizontals te zien. 
Grey Horizontals is geïnspireerd op de moeras-
achtige en landelijke omgeving van haar jeugd  
waar ze vanaf 2009 weer ging wonen. 
In haar tekeningen gebruikt ze elementen die voor 
haar als kind een grote betekenis hadden. 

‘In mijn tekeningen ontstaan landschappen met 
gedetailleerde structuren, met natuurlijke en 
dierlijke elementen. De natuur in mijn tekeningen 
is altijd beïnvloed of gemanipuleerd door de mens. 
Zoals een bonsai boompje met ijzerdraad in een 
bepaalde vorm geduwd wordt, zodat het op de 
juiste manier groeit. Of een bos in een kartonnen 
doos. De zwevende wolk is een constructie van 
touw en watten. Getekende handen verwijzen en 
grijpen naar details in de tekening.’  

‘Met het tekenen als handeling probeer ik houvast 
te krijgen in de structuren die ontstaan. Ik ben 
gefascineerd door vaste patronen in het leven en 
wat er gebeurt als je die patronen doorbreekt 
of ze juist in een manische toestand oneindig 
herhaalt.’ 

Zo maakt Bodenhausen ook getekende en geëtste 
animaties waarbij de herhaling van een enkele 
handeling een dramatische en tegelijk ook absurdis-
tische lading geven aan het beeld. 

Arno Kramer over het werk 
van Gam Bodenhausen

Het is goed en aangenaam dwalen in de 
tekeningen van Gam Bodenhausen. 
Lijnen volgend in haar werk ‘passeer’ je 
gecomprimeerde verzamelingen van lineair 
opgebouwde clusters, als ‘aandachtspunten’ 
die je verder voeren naar iets opener gebieden, 
waar een herkenbaar element je soms 

K U N S T V E R E N I G I N G  P R O j E c T R U I M T E

Gam Bodenhausen
‘Solidified Mountain – The Slowness Of Mass’

Gam Bodenhausen werkte enkele maanden in Werkplaats Diepenheim als artist in resi-
dence voor tekenen. Dit verblijf werd mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds 
Amsterdam. Haar werk werd geïnspireerd door de omgeving van Diepenheim, waarbij 
ze al dwalend door de bossen en landerijen en in de studio onderzoek deed naar de 
traagheid, dichtheid en veerkracht van het fenomeen massa. Naast grote potloodteke-
ningen op papier geeft zij inzicht in haar werkproces door middel van schetsen en kleine 
tekeningen en duidt ze op subtiele manier de betekenis.
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De kracht van tekenen

Zaterdag 16 april 2016
Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 in Diepenheim

Moderator
 Alex de Vries
10.30 – 12.00 uur
- Inleiding DrAwinG Front wEEKEnD 
 nanette Kraaikamp en Arno Kramer
- robbie Cornelissen 
 Van tekeningen naar films
- Jantien Jongsma 
 Tekenen en de inhoud
- Erik Mattijssen 
 De kunstenaar en het andere land
- Fia Cielen 
 De tekening en de mediatechniek
10.30 – 12.30 uur
- in het Ottenhuis een besloten opvang 
 voor kinderen met workshops tekenen
12.30 – 13.30 uur
- Lunch 
 Tussen 12.00 en 14.00 uur kunnen bezoekers  
 een ticket kopen voor een Drawing Date 
 in Herberg de Pol 
13.30 tot 14.30 uur
- Eerste Drawing Centre Diepenheim Lezing
 Frits de Coninck 
 Hedendaagse tekeningen en de kunstkritiek
13.30 – 17.00 uur
 Open inloopatelier voor iedereen in 
 het Ottenhuis
14.30 – 17.00 uur
- Drawing Dates in de Werkplaats 
 met Robbie Cornelissen, Jantien Jongsma,  
 Erik Mattijssen en Fia Cielen
18.00 – 19.30 uur
- Maaltijd in Herberg de Pol
20.00 – 23.00 uur
- Avondprogramma in de Herberg 

Zondag 17 april 2016
Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 in Diepenheim

Moderator
 Diana wind
10.30 – 12.00 uur
- Openingswoord door Diana wind
- natasja Kensmil 
 Tekenen als opmaat naar schilderen?
- Henri Jacobs 
 Journaaltekeningen
- Alied ottevanger 
 Verzamelen van tekeningen in Rijksmuseum  
 Amsterdam
- ronny Delrue 
 De gecontroleerde ongecontroleerdheid 
 bij het tekenen
10.30 – 12.30 uur
- in het Ottenhuis een besloten opvang 
 voor kinderen met workshops tekenen
12.30 – 13.30 uur
- Lunch 
 Tussen 12.00 en 14.00 uur kunnen bezoekers  
 een ticket kopen voor een Drawing Date 
 in Herberg de Pol 
13.30 tot 14.30 uur
- tweede Drawing Centre Diepenheim Lezing
 Diana wind
 Monumentale tekeningen
13.30 – 17.00 uur
 Open inloopatelier voor iedereen in 
 het Ottenhuis
14.30 – 17.00 uur
- Drawing Dates in de Werkplaats
 met Natasja Kensmil, Henri Jacobs, 
 Dineke Blom en Ronny Delrue

D r A w i n G  F r o n t  w E E K E n D

Kijk voor meer informatie en tickets op 
www.drawingfront.nl



confronteert met de werkelijkheid en dat je 
nog meer verbaast op de reis door de tekening. 

Structuren, arceringen, vormen en figuraties 
houden je blik scherp. De wijze waarop Gam 
Bodenhausen met potlood tekent roept enorm 
veel verwachtingen op bij de kijker, want je 
weet niet waar je kunt en wilt eindigen in 
een visuele speurtocht naar een eventuele 
kern in de tekeningen. Is die kern er wel? 
Moet je niet steeds terug vanuit je speurders-
positie naar een overall blik op het werk, 
om een nieuwe zoektocht naar schoonheid en 
betekenis te beginnen? 

Elke lijn blijft een voertuig, elke lijn heeft een 
mate van sensibiliteit, elke vorm die ontstaat 
lijkt een noodzaak. Hoewel je kunt zeggen 
dat de tekeningen van Gam Bodenhausen ook 
een enorme abstracte kwaliteit hebben in de 
details, ontspringt er ook vaak iets nood-
zakelijk figuratiefs aan haar verbeelding. 
Dat alles verheft de tekening tot het niveau 
van oorspronkelijkheid en schoonheid.
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Little Mountain Push / Installatie - 2016
prints monodruk, kalkpapier, hout, gaas, papier 
2
Houten vitrinekast
In the garden (8 tekeningen) - 2013
24 x 32 cm - potlood op papier
Small ones (4 tekeningen) - 2015
potlood op papier - 10,5 x 14,8 cm
Dissapearance Of The Liquid Mountain
Publicatie - Risodruk - 2015
Grey Horizontals (2 tekeningen) - 2014
potlood op papier  - 24 x 32 cm
3
Bending tree – animation - 2016
Hout, kalkpapier, projectie
4
Grey Horizontals  - 2012
Potlood op papier - 24 x 32 cm
5
Grey Horizontals - 2012
Potlood op papier - 24 x 32 cm
6 
Grijze tafel
Grey Horizontals (serie 1/50) - 2012 – 2016
potlood op papier - 24 x 32 cm
7
Sawing his miniature wood - 2015 
potlood op papier - 29,7 x 42 cm
8
Tongues touch the air when dirt stings in the eye
2016 - 150 x 219 cm - potlood op papier
Installation / drip, brick, Pur, a Pencil Line - 2016
prints monodruk, baksteen, purschuim
9
Rucola skulls - 2016
potlood op papier - 29,7 x 42 cm
10
In between - 2016
potlood op papier - 29,7 x 42 cm
11
Landscape labyrint - 2015
potlood op papier - 29,7 x 42 cm
12
Balancing facets of two vast rocks - 2016
150 x 332 cm - potlood op papier 
13
Positioning the heroic clods - 2016 
potlood op papier - 216 x 287 cm
14
White mount, grey stone - 2016
papier, lijm, gaas, potlood
15
Black Triangle Fossa - 2016
potlood en pastel op papier - 150 x 214 cm 
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Voor de verkoopprijzen kunt u terecht 
bij onze gastheer of gastvrouw aan de balie.


