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‘The Wake, The Watch, The Walk’
Nik Christensen

‘The Wake, The Watch, The Walk’ 

is een solotentoonstelling van nik Christensen, waarin zijn meest recente 

werken te zien zijn. Christensen staat bekend om zijn zwart-wit tekeningen 

van enigmatische werelden waarin de natuur een terugkerend thema is. Op 

het grote formaat papier en door het gebruik van bepaalde uitsneden neemt 

deze natuur veelal sublieme vormen aan. 

Overweldigende, ondoordringbare jungles, weidse berglandschappen of 

de duistere dieptes van spelonken, ze zijn zowel esthetisch aantrekkelijk als 

donker en huiveringwekkend. De mens is in dit natuurgeweld meestal klein 

afgebeeld als een nietige aanwezigheid of in de vorm van mythisch aan-

doende karakters, soms vergezeld door raadselachtige objecten.

Kunstvereniging Diepenheim:

‘The fox and the grapes’

Nina Boas – Ruta Butkute – LD Garnier – 
Ode de Kort – Raewyn Martyn – 
Pendar Nabipour

Openingstijden: wo t/m zo van 12.00 tot 16.00 uur

Eerste Kerstdag gesloten, Tweede Kerstdag open,

Nieuwjaarsdag gesloten

In het Gazebo van Diepenheim 
aan de Oude Goorseweg

MONOMET 

een kunstwerk van Lucas Lenglet

Kijk op
www.kunstvereniging.nl

Het kunstwerk staat bovenop het pompgemaal 
van het Waterschap Vechtstromen en biedt de 
gelegenheid om het ontwerp van het Gazebo van 
Urbain Mulkers vanaf hoogte te bekijken.
MONOMET is geheel uit staal gemaakt, het is 
een mono-metalen volume. 
De titel verwijst ook naar een monoliet, een op 
zichzelf staande steen met een rituele betekenis 
zoals een menhir of een dolmen.

nik Christensen • ‘electing the Scenic route’ (detail) • 2017 • 243 x 150 cm • Sumi-inkt op papier



Nik Christensen laat deze bijzondere taferelen op 
papier ontstaan door het gebruik van enkel een soort 
materiaal, namelijk de Japanse Sumi-inkt. 
Door zijn virtuoze techniek, die hij door de jaren heen 
heeft geperfectioneerd, weet hij hiermee talloze 
variaties aan grijstinten te creëren. In combinatie met 
het gebruik van ritmisch aangebrachte, grove kwast-
streken afgewisseld met subtiel opgebouwde details 
ontstaan visueel complexe en contrastrijke tekeningen. 
Deze hebben een haast caleidoscopisch effect: 
als toeschouwer krijg je in een afbeelding diverse 
perspectieven en dimensies voorgeschoteld. 
Het gebruik van abstracte elementen en patronen zorgt 
er nog eens voor dat de illusie van het figuratieve 
beeld wordt onderbroken waardoor het oog eindeloos 
kan blijven dwalen. 

Ook in inhoudelijke zin heeft Christensen’s werk dit 
duizelingwekkende effect. De scenes die we zien en 
de bijbehorende titels weten de verbeelding van de 
kijker in werking te zetten doordat zij fragmenten 
uit een groter verhaal lijken te tonen. Echter een 
verhaal waar net de vinger niet op te leggen valt. 
Het zijn als het ware cliff hangers, of juist nabeelden, 
van gebeurtenissen die nog plaats gaan vinden of net 
zijn afgelopen. We missen als het ware het plot en 
kunnen er daardoor net niet helemaal in doordringen. 
Of er nu een analogie te leggen is met onze maat-
schappij die zich kenmerkt door een steeds grotere 
verwijdering tussen mens en natuur, of met een 
melancholisch gevoel over het verdwijnen van de 
natuur door menselijk toedoen, daarnaar blijft het 
gissen. 

Aan deze tekeningen kunnen we ons enkel overgeven. 
Om met de titel te spreken, worden we als het ware 
uitgenodigd om onze blik opnieuw te laten ontwaken, 
aandachtig te observeren en vooral onbevangen 
te wandelen door de opgetekende werelden van 
Nik Christensen.

nik Christensen (1973, Bromley, Kent, GB) 
volgde zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie, 
waar hij in 2000 afstudeerde. 
Zijn tekeningen zijn te zien geweest in diverse musea, 
zoals Stedelijk Museum Schiedam en het Teylers 
Museum in Haarlem. Afgelopen voorjaar had hij zijn 
eerste solotentoonstelling in New York bij Gallery 
Pablo’s Birthday. 
Werken van Christensen zijn opgenomen in collecties 
van onder anderen De Nederlandse Bank, Gemeente-
museum Den Haag en Stedelijk Museum Schiedam, 
naast internationale particuliere collecties. 
Christensen woont en werkt in Amsterdam.

Curator: nanette Kraaikamp

Alle werken
Sumi-inkt op papier

1
There Goes The Hindsight
2017
65 x 50 cm

2
A Little Advice (Goes A Long Way)
2017
250 x 190 cm

3
Everything I Built Yesterday Burnt
2017
215 x 263 cm

4
How Not To Be A Carpenter
2017
200 x 150 cm

5
Everybody Goes Home In The End
2017
156 x 108 cm

12
Electing The Scenic Route
2017
243 x 150 cm

13
All That Has Ever Been Said
2017
215 x 300 cm

h
Drawing Centre Entree

Zaal 1

Zaal 2

Balie

6
I’ll Be Over Here
2016
150 x 100 cm

7
Any Map Is A Trick
2017
65 x 50 cm

8
Must Warn Others
2017
50 x 65 cm

9
Splitting Hopes
2017
200 x 150 cm

10
There’s A Ghost In The Basket Of Values
2017
229 x 150 cm

11
My Name’s A Thousand Steps From Patience
2017
235 x 300 cm
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