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Drawing Centre Diepenheim heeft in de loop van de 
jaren vaak groepstentoonstellingen getoond waarin 
ervaren kunstenaars naast jonge kunstenaars werden 
gepresenteerd. Nu hebben we bewust gekozen voor 
alleen jonge, zeer talentvolle Nederlandse kunste-
naars, die een enorme variëteit in werk laten zien. 
Enkelen van hen hebben al een stevig cv, maar er zijn 
ook kunstenaars bij die nog maar een jaar van de 
academie zijn. Met enkele grote werken van Lisanne 
Langenberg, Bas Ketelaars en Dennis Amatdjais 
worden bijna romantische en krachtige visies ge-
toond op de mens en op het landschap. 
Figuratie speelt op een heel persoonlijke wijze een 
belangrijke rol in hun werk. Veronique Schrama 
maakt een grote tekening. Haar spel met diepte in 
het platte vlak is uniek. 
Ter plekke voltooide tekeningeninstallaties van 
Susanna Inglada, Roosmarijn Schoonewelle en 
Kim Habers zijn dynamisch en uiterst gevarieerd in 
vorm, kleur en materiaal. 
Rens Krikhaar’s beeldenwereld is bijzonder, soms 
wat surreëel. Hij schept een eigen universum. 

Zeer fraaie series zwart-wit tekeningen van Kim 
Hospers en Arte Colder laten heel andere werelden 
zien, soms hard in hun realisme, soms als een afspie-
geling van gebeurtenissen in de maatschappij. 
Met de meer poëtische aanpak van Romy Muijrers 
wordt aangetoond dat je krachtig en speels kunt 
tekenen op relatief bescheiden formaten. 
De delicate kleurtekeningen van Sarah Joy Zwarts 
en de directe en heldere werken van Keetje Mans, 
tonen eens temeer de grote variëteit in het heden-
daagse tekenen bij jonge kunstenaars.

Arte Colder toont enkele van zijn zeer realistische en 
gedetailleerde potloodtekeningen. In zijn werk speelt 
het mannelijke en het vrouwelijke een belangrijke rol. 

Op realistische wijze brengt hij het fenomeen van de 
geslachtverandering/gender in beeld. Hij bevraagt met 
zijn intieme werk onder meer de betekenis van sekse 
en identiteit in onze maatschappij. Arte Colder (1985) 
woont en werkt in Weert en studeerde aan kunst-
academie St. Joost in Breda.

Romy Muijrers werkt met neropotlood op papier. 
Het papier is dikwijls in vormen gescheurd of geknipt en 
in lagen opgebouwd. Haar tekeningen laten een inner-
lijke reis zien naar persoonlijke herinneringen aan 
verloren momenten. Romy Muijrers (1990) woont en 
werkt in Den Haag. Zij studeerde in 2015 af aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den 
Haag.

Rens Krikhaar tekent en schildert en laat zich daarbij 
inspireren door de reizen die hij maakte. De beeldtaal 
van volkeren, ambachten, rituelen, verhalende elemen-
ten en mythische figuren die hij op zijn reizen tegenkomt 
en ontdekt, vertaalt hij in de vorm van tekeningen die 
een geheel persoonlijk en sferisch universum oproepen, 
waarin veelal de mens en natuurkrachten de strijd met 
elkaar aangaan. Rens Krikhaar (1982) woont en werkt in 
Den Haag en studeerde aan de AKI in Enschede en 
de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in 
Den Haag.

Kim Hospers toont onder meer een aantal werken uit 
zijn The Channels Series; hyperrealistische tekeningen 
op diverse papiersoorten waarop vervreemdende stills 
van televisiebeelden te zien zijn. Kim Hospers (1982) 
woont in Lekkerkerk en werkt in Rotterdam en studeer-
de aan de Willem de Kooning Academie, waar hij ook 
werkzaam is in de Grafische Werkplaats.

Susanna Inglada maakte voor DRAWING FRONT ter 
plekke een installatie van tekeningen. Haar werk 
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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
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Kijk voor meer informatie en tickets op 
www.drawingfront.nl



ontstaat associatief en komt voort uit belangstelling en 
fascinatie voor huidige politieke en economische kwes-
ties, geweld, perversie en wreedheid.  
Susanna Inglada (1983) woont en werkt in Rotterdam 
en studeerde Beeldende Kunst aan de Universiteit van 
Barcelona en aan het Frank Mohr Instituut te Groningen.

Roosmarijn Schoonewelle maakt tekeningen, 
muurtekeningen, installaties en illustraties. 
Voor DRAWING FRONT maakte zij enkele tekeningen 
en een installatie van tekeningen en objecten. 
Haar kleurrijke werk balanceert op de rand van abstrac-
tie en figuratie. Roosmarijn Schoonewelle (1980) woont 
en werkt in Amsterdam en studeerde aan de Gerrit 
Rietveldacademie te Amsterdam. 

Dennis Amatdjais laat zich inspireren door de virtuele 
werelden van computergames. Het gaat hem daarbij 
vooral om de tegenstrijdigheid tussen de hyperrealis-
tisch lijkende illusie van een wereld en de ontkenning 
daarvan in de vorm van bugs, glitches en onvolledig-
heden in het spel. Hetzelfde komt naar voren in de 
tekeningen tussen het platte papier en de driedimen-
sionale representatie. Dennis Amatdjais (1984) woont 
en werkt in ’s-Hertogenbosch en studeerde autonome 
kunst aan de St. Joost Kunstacademie in Breda.

Kim Habers creëerde voor DRAWING FRONT een deels 
ruimtelijke installatie. Haar werk kenmerkt zich door 
tekeningen die sculpturale vormen aannemen: 
lijnen worden losgesneden en komen de ruimte in. 
Het is een arbeidsintensief proces dat leidt tot het naar 
buiten brengen van een binnenwereld en waar je je als 
toeschouwer in kunt onderdompelen. Kim Habers (1979) 
woont en werkt in Zwolle en studeerde aan ArtEZ in 
Zwolle en het Sandberginstituut in Amsterdam. Zij won 
de AanZet! Beeldende Kunstprijs voor jong talent in 
Overijssel.

Veronique Schrama leverde voor DRAWING FRONT 
een monumentale tekening. Haar houtskooltekeningen 
laten industriële landschappen zien, waarin machines 
de enige bewoners zijn. Door de omvang van veel van 
haar werk lijkt het alsof je eindeloos in de tekeningen 
kunt dwalen. Ze zijn krachtig, stoer en in details fraai 
uitgewerkt.
Veronique Schrama (1989) woont en werkt in Zwolle en 
studeerde aan ArtEZ kunstacademie in Zwolle en aan het 
Frank Mohr Instituut in Groningen.

Lisanne Langenberg toont twee grote tekeningen van 
meer dan menshoge vrouwenfiguren. Haar suggestieve 
werken laten veelal vrouwen zien in vervreemdende 
kleding of posities. Het zijn niet zomaar afbeeldingen 
van al dan niet mode modellen en er schuilt een zeker 
pathetisch drama in de houding en gezichtsuitdruk-
kingen.
Lisanne Langenberg (1990) woont en werkt in 
Amsterdam en studeerde aan de AKI in Enschede.

Keetje Mans tekent en schildert. Haar werk houdt het 
midden tussen exotisch, mystiek en nostalgisch. 

Vaak gebruikt zij grafische elementen waardoor de 
wereld waarin haar figuren zich bevinden een abstracter 
en irrationeel karakter krijgt. Opvallend is dat ze in alle 
werken kleur belangrijk maakt. Keetje Mans (1979) 
woont en werkt in Maastricht en studeerde aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten, Maastricht en aan 
de Jan van Eyck academie in Maastricht.

Bas Ketelaars maakt onder meer hyperrealistische 
tekeningen waarin hij uitsneden uit de bossen die hij op 
reizen bezocht omzet in lijnen, vormen, licht en donker. 
Hij werkt met vele lagen, die hij al tekenend opbouwt, 
maar ook weer deels verwijderd, wat het papier en het 
beeld een abstracte en tactiele lading geeft. 
Bas Ketelaars woont en werkt in Breda. Hij studeerde 
aan de kunstacademie in ’s-Hertogenbosch en aan Sint 
Lucas Hogeschool in Antwerpen

Sarah Joy Zwarts laat een aantal tekeningen zien 
waarin zij monochroom werkt, telkens met maar 
één kleur. De onderwerpen zijn helder, een ananas, 
een bootje, maar door haar delicate manier van tekenen 
hebben de werken ook een merkwaardige een 
mythische kracht. 
Sarah Joy Zwarts (1987) woont en werkt in Leuven en 
Maastricht en behaalde haar master in tekenen aan 
de KASK in Gent.

Voor titels en prijzen kunt u terecht 
bij onze gastheer of gastvrouw aan de balie.
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