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‘Flow into Form’

Flow into Form’ vertrekt vanuit de gedachte van de filosoof Heraclitus dat de wereld 

altijd in beweging is. Dat wat statisch blijkt, is dynamisch. Alles verandert voortdu-

rend, niets is blijvend. Zijn filosofie gaat uit van het proces, en van verandering als 

norm. De tentoonstelling ‘Flow into Form’ is een verkenning naar hoe dit idee zich in 

visuele vorm vertaalt.

In het werk van de vier deelnemende kunstenaars speelt vormonderzoek en de 

natuur, in de zin van organische motieven, patronen en abstracte elementen, een 

belangrijke rol. Het artistieke proces is de dynamische ontdekkingstocht naar einde-

loze variaties. Daarbij worden herschikking, ritmische herhaling, de inzet van toeval, 

of juist persoonlijke ordeningssystemen ingezet om tot een evenwichtig beeld te 

komen. 
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.

Kunstvereniging Diepenheim:

‘Between Grace and Fury’

Matea Bakula

Openingstijden
wo t/m zo van 12.00 tot 16.00 uur

Net zoals in de natuur patronen dikwijls spontaan 
ontstaan, denk aan zandpatronen die bij eb op het 
strand te vinden zijn of formaties van wolkenpartijen, 
gebeurt dit ook in het maakproces, maar te meer nog 
in het kijkproces. Het is immers een van de meest 
wezenlijke menselijke eigenschappen om patronen te 
zoeken of deze te willen ontdekken en daar betekenis 
aan te willen toekennen. 
De tentoonstelling is daarmee in Heraclitus’ zin een 
dynamische activiteit. Het is een actieve onderdom-
peling in het bewegend vormonderzoek van Karin 
Rianne Westendorp, in de natuurenergie op de 
abstracte tekeningen van Floor Schothorst, de groei-
ende papieren patronen van Charlotte Mouwens en 

de hypnotiserende werking van het struikgewas van 
Anouk Griffioen. 

Anouk Griffioen maakte speciaal voor Drawing Centre 
Diepenheim nieuwe monumentale tekeningen. 
In haar tekeningen toont zij de grafische elementen 
van natuur in allerlei variaties, van struikgewas en 
gebladerte tot haast abstracte verschijningen. 
Het zijn als het ware collages van door Anouk samen-
gestelde artificiële natuur. Door de veelheid aan 
fijne houtskoollijnen krijgen haar tekeningen een 
hypnotiserende werking waarin je als toeschouwer 
eindeloos kunt dwalen en nieuwe vormen kunt 
ontdekken. 

Anouk Griffioen – Charlotte Mouwens – Floor Schothorst – 
Karin Rianne Westendorp



Anouk Griffioen (Enschede, 1979) studeerde aan 
de Willem de Kooning Academy Rotterdam. 
Haar werk is te zien geweest in diverse solo-en 
groepstentoonstellingen, waaronder bij solo’s bij 
TENT, Rotterdam, Mathilde C. Gallery, Parijs en KERS 
gallery, Amsterdam. Onlangs waren tekeningen van 
Anouk te zien in Rijksmuseum Twenthe, Enschede 
in de tentoonstelling De aard der dingen. In 2016 
ontving Anouk de beurs voor Bewezen Talent van het 
Mondriaan Fonds. Anouk Griffioen woont en werkt in 
Rotterdam.

In de tekeningen van Floor Schothorst spelen telkens 
de tegenstellingen een rol, zoals leven versus dood, 
verleiding versus destructie. Inspiratiebronnen voor 
de beeldtaal van haar tekeningen lopen uiteen van 
groeiende organismen, rotspartijen tot menselijk 
vlees: de huid, het vet en de ingewanden. 
Binnenkant wordt in haar tekeningen dikwijls 
buitenkant. Het resulteert in abstracte tekeningen met 
een veelal tactiele en sensibele kwaliteit. 
Door de contrasten in zowel de inhoud als uitwerking; 
aan de ene kant verleidelijk en aan de andere kant 
door het grote formaat overweldigend, gaat er een 
sublieme werking van uit. Speciaal voor Drawing 
Centre Diepenheim maakte Floor een drieluik.
 
Floor Schothorst (Baarn, 1992) studeerde in 2017 af 
aan Academie Minerva te Groningen in richting auto-
nome kunst. Begin 2018 werd zij geselecteerd voor 
het Apprentice/Master project van Kunstpodium T met 
als eindresultaat een groepstentoonstelling in TAC 
Eindhoven. Daarnaast is haar werk te zien geweest 
in Galerie Noord, Groningen en in Kunsthuis Syb, 
Beetsterzwaag, waar zij meedeed aan een 24 uurs 
residentie. Floor Schothorst woont en werkt in 
Almere.

Charlotte Mouwens maakte in situ een installatie van 
papier op muur. Geschilderde en getekende lijnen, 
gespoten contouren van gevonden plantenresten en 
gedroogde bloemen verzameld op vele stukken 
papier, zijn in het Drawing Centre aan elkaar 
gevlochten tot een grote wandcollage. Het geheel is 
een wervelend patronenspel waarin natuurlijke 
vormen een geordende chaos vormen. Deze manier 
van werken is voor Charlotte wezenlijk verbonden met 
de thematiek in haar werk, namelijk met de natuur 
die groeit en beweegt, vergaat en weer opbloeit. 

Charlotte Mouwens (Rotterdam, 1981) was resident 
aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te 
Amsterdam en studeerde autonome kunst aan 
kunstacademie Artez, Kampen. In 2014 was zij 
resident in Van Gogh Huis te Zundert. Haar werk is 
tentoongesteld in binnen en buitenland, waaronder 

in Yongkanglu-Art, platform for contemporary art in 
Shanghai en Tetem in Enschede en is opgenomen in 
diverse collecties. Charlotte Mouwens woont en werkt 
in Zaandam.

De tekeningen van Karin Rianne Westendorp zouden 
als een continu vorm- en materiaalonderzoek gezien 
kunnen worden, dat zowel werken op papier, als 
animaties gebaseerd op tekeningen, beslaat. 
De abstracte vormen in haar tekeningen hebben geen 
relatie met de werkelijkheid maar doen zo nu en dan 
denken aan wezenlijke elementen zoals moleculen, 
dna-strengen of huidlagen. Door haar speciale 
techniek waarbij het beeld met diverse gumsoorten 
tevoorschijn wordt gehaald uit een gitzwarte houts-
kool-laag op het papier, maakt dat er een bijzondere 
dieptewerking ontstaat. Ook Karin maakte nieuwe 
animaties en tekeningen speciaal voor ‘Flow into 
Form’.

Karin Rianne Westendorp (Dinxperlo, 1985) 
studeerde aan AKI/ArtEZ Enschede in de richting 
Autonome Kunsten met als specialisatie Media Kunst. 
Haar werk is onlangs te zien geweest in de tentoon-
stelling GUM in de Cacaofabriek in Helmond en in 
WORM in Rotterdam. Het werk van Karin wordt 
gerepresenteerd door Galerie Franzis Engels, 
Amsterdam. Karin Rianne Westendorp woont en 
werkt in Rotterdam. 

Curator: Nanette Kraaikamp
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Floor Schothorst

Anouk Griffioen

Floor Schothorst
1
Zonder titel
aquarelpotlood op papier, 2017
2
Zonder titel
houtskool op papier, 2018
3
Zonder titel
aquarelpotlood op papier, 2018

Charlotte Mouwens
1
Any which way the wind blows
installatie, gemengde techniek, 2018
2
Sky-blue sighs between the reeds
collage, gemengde techniek, 2018

Karin Rianne Westendorp
1
Kabinet: Animaties
Zonder titel, gemengde technieken, 2018
2
Untitled
houtskool op papier 

3
Untitled
gemengde materialen (houtskool, pastel, (kleur)
potloden, acrylstiften etc.) op papier, 2017
4
Untitled, gemengde materialen (spray paints, houts-
kool, pastel, (kleur)potloden etc.) op papier, 2018 

Anouk Griffioen
1
Pa Kachele
houtskool op papier, 2017
2
Museum of Nature I II III (3 panelen)
houtskool op canvas, 2016... ungoing
3
Kezand
houtskool op canvas, 2018
4
Nederwoud
houtskool op canvas, 2018
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