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‘Modus Operandi’
menselijke eigenschappen, geometrische vormen of
persoonlijke referenties.
Het is een continue cognitieve wisselwerking en
bevestiging van bestaande kaders. Maar hoe maak je
daarin ruimte voor een nieuw idee? Een beeld dat er
eerder niet was?
‘Je moet daarop alert zijn tijdens het maken. Ik vind
het gegeven dat je blijkbaar iets kan vinden, iets waar
je niet de vinger op kan leggen, iets heel bijzonders’.
Deze ontdekkingstocht wordt dan ook sterk mede
bepaald door de eigenschappen van het specifieke

Drawing Centre Diepenheim:

materiaal. In het werk Zonder titel, 2015 zijn de sporen
van het lichaam van de kunstenaar te traceren, in de
vorm van een hand, een gebaar in het materiaal.
Het gieten van brons vraagt om geheel andere stadia
en ontwikkeling van vorm dan een constructie van
piepschuim en canvas. Telkens weet Venema het proces
zo naar haar hand te zetten dat zij de nog onbekende
beelden op het spoor kan komen, die zich vervolgens
nestelen in de geest van de bezoeker en die men niet
meer kan wegdenken.
Alexandra Landré

De tentoonstelling Modus Operandi laat vijf uiteenlopende artistieke posities zien.
Vertrekpunt voor de groepstentoonstelling is de dynamiek van de artistieke praktijk
en de vraag hoe autonome werken en de verschillende, geheel eigen,
beeldtalen tot stand komen. Materiaalgebruik, vormentaal en de inzet van ruimte leiden
tot geheel ander werken. Een verbindend element tijdens het maakproces
is de verkenning van de wisselwerking van gevoel en verstand, van intuïtie en geest.
Hierin lijken conceptuele vertrekpunten en intuïtieve, spontane materiaalbewerkingen
soms haaks op elkaar te staan. Het is een spanningsveld van afwegingen,
vragen en keuzes om tot een werk te komen.
Modus Operandi toont de werken als tijdelijke constellaties in een continu maakproces,
waarbij elementen opnieuw verwerkt worden en gedurende de tentoonstelling
samen komen. Het roept vragen op over hoe een beeld tot stand komt
en nodigt het publiek uit zich ertoe te verhouden.

‘The Life of Lines’
Robbie Cornelissen
en

‘Intermezzo’
Bets Hölscher
Openingstijden:
wo t/m zo van 12.00 tot 16.00 uur
Gesloten op eerste kerstdag, 31 december en 1 januari
Tweede kerstdag geopend

Bonno van Doorn
De installaties van Bonno van Doorn vormen een
eigen ecosysteem, waarin een grote hoeveelheid
beelden samen komen. Objecten, assemblages
en readymades voegen zich samen tot een soort
Terra Incognita – een onbekend terrein, zonder duidelijk
begin of einde. Het is dit opschorten van duidelijke
kaders en het gebrek aan oriëntatie, die de ervaring van
Van Doorns werk uitmaakt. Bij gebrek aan systematiek
of logica, wordt de kijker uitgedaagd om zelf te
ontdekken en zich een weg er doorheen te banen.
De tijdelijke ruimtelijke enscenering functioneert als
een open sferisch netwerk, zonder hiërarchie of
structuur. ‘In deze omgeving, waarin niks voor zichzelf
spreekt, spreekt alles voor elkaar’ volgens van Doorn.
Hier staat dus niet een autonoom sculptuur centraal,
maar veel meer de verbinding tussen de fragmenten,

de ruimte ertussen. De speelse omgang met materiaal,
techniek en vormen steekt soms subtiel en soms bot
tegen elkaar af. Het opent een associatieve ruimte
en een intuïtieve ervaring van het moment zelf, op
zoek naar herkenning of kaders van de ervaring door
interpretatie. Intuïtie als ongeconditioneerd menselijk
vermogen speelt een centrale rol binnen de artistieke
praktijk van de kunstenaar. Achter deze invalshoek
gaat ook een concrete, filosofische vraag schuil; is
het mogelijk om nog ‘nieuwe’, originele, onbekende
beelden te maken? En hoe spreek je tot de verbeeldingskracht, ontdaan van de ruis van de dagelijkse visuele
cultuur?
Voor Van Doorn ligt het antwoord in de belangeloze
en totale overgave aan het moment – tijdens het maakproces, het samenbrengen en uiteindelijk het delen van
het werk.
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individu – een filosofische grondslag van de radicale
Sachi Myachi
1 Dieke Venema
4 Wineke Gartz
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Dit is ook terug te zien in de constellatie van drie werken
integreert Lenglet onderdelen uit de openbare
ruimte
op de bovenverdieping ‘Marfa View (Mexican Trailer)’ en
huiselijke omgeving.
Dieke Venema
in een installatie.
van de voor‘Marfa
(Robert
Rosario)’
uit 2013, zijn onderdeel
De selectie werken in de Kunstvereniging
komen Door het verplaatsenModus
Operandi toont
eenView
selectie
van& heel
uiteenwerpen in een andere context komt de nadruk (deels)
van een serie en ontstaan tijdens Lenglet’s verblijf in
samen tot een soort open interieur in de ruimte.
lopende werken van Dieke Venema. De werken van
te liggen op de esthetische kwaliteit van de objecten en
Marfa, Texas.
Waarom voelt een fysiek en materieel
medium
als
zijn niet
vergelijkbaar
op midden
basis van
formele
verliezen zij hiermee hun primaireVenema
functionaliteit,
lijken
Gesitueerd
in de
woestijn, houden de bewoners
sculptuur urgenter dan ooit in een tijd
van
virtuele
eigenschappen,de
compositie
of
het
materiaal.
de referentie naar geweld of onveiligheid te verliezen.
zich staande in een desolaat landschap. De werken
De inzet van licht en de ruimtelijkeHet
choreografie
van element
geven
kijk in het van
huiselijke
interieur en verlengen
netwerken en geglobaliseerde circulatie?
verbindende
is deeen
zoektocht
Venema
beelden
laten
een
scenografie
ontstaan
die
de
grens
de
blik
naar
de
bevreemdende
en
desolate omgeving.
Hendriks legt de vinger op deze tegenstrijdigheid – en
die hieraan vooraf gaat.
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van bescherming en onveiligheid in twijfel trekt.
De ontoegankelijkheid van de afgebeelde ruimte wordt
bevraagt daarmee de dagelijkse tastbare realiteit van
‘Ik probeer het werk zo veel mogelijk los te laten omdat
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sculptuur doet dan wellicht ook dienst als volière, maar
ruimtelijk, architectonisch verschijnsel – de tussengetoond als uitkomst van menselijk handelen, en
De mens is geconditioneerd om in de wereld om zich
de positionering van het werk in de buitenlucht zorgt
ruimte. Dit kunnen gangpaden zijn, een ingang of een
bevestigt op die manier de zelfbestemming van het
heen naar herkenning te zoeken, in de vorm aan

Verdieping

