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Jan van de Pavert en Frank Mandersloot

'Geen tafel voor twee'

Zateilag 20 maaft tot en met zonilag 23 mei 1993

Jan van de Pavett en Frank Mandersloot kozen als uitgangspunt voor deze tentoonstelling

de betrokkenheid van gemeente en bewoners van Diepenheim bij de Kunswerenigtng.

De traditionele maaltijd, die plaatsvindt bij elke tentoonstellingsopening, vormt een van de

gelegsnheden waartij deze betrokkenheid tot uitdnrkking komt.

De maaltijd werd het centrale thema van de tentoonstelling.

De Kunswereniging is gevuld met taGls van Frank Mandersloot, met daarop paraffine

beelden vanJan van de Pavert.

T{jdens de opening van de tentoonstelling toffen zij in de Kunswerenigrng de

vooóereidingen voor een gemeenschappelijke maaltijd. De gasten namen plaats aan de

reeks taGls en completeerden zo de tentoonstelling.

Na afloop fungeren de tafels als getuigen van deze gebeurtenis, evenals de foto's fie tijdens

de opening zijn gemaakt.

De bezoeker kan zijn commentaar leveren door middel van de microfoon en de

geluidsbox op het podium.

In twee biewn, hierbij ganegil,lichten de beiile lannstenaars ile tentoonstelling nader toe.

l*Àng
Zondag 25 apnl, 1 6.00 uur.
Lezing door

Jan vau de Pavert en Frank Mandersloot.
Entree f S,-/ledenf 2,50.

Kunstvereniging Diep enheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
(0s47s) 2743

Ope,ningstijden
maandag tot en met *ijd.C 9.00-16.30 uur,
zl;terdeg 14.00-16.30 en zondag 12.00-16.30 uur.
Tweede P"ad"g en Hemelvaarts dag 12.00-1 6.30 uur.

J a TentoonstellingspÍogrammal993
Vanaf 12 juni Guy Rornbouts en Monica Droste
Vanaf 18 september Nicolas Dings
Vanaf 18 december Mirjam de Zeeaw

KUNSTVERENIGING DIEPENHEIM

Clrotcstraat r7 7478 aa Dicpcnheim (o547-5) zr43

Postbank 5z 5r 482 Rabobank 32 2r 30 o34
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77-2-93

Beste EJ.M.,

Ik vertelde je laatst al dat ik besloten had om Frank Mandersloot uit te nodigen voor
dat project in Diepenheim. Toen we elkaar daarvoor ontrnoetten, lag alles nog
open; ik wist niet waar de samenwerking toe zou leiden.
Eerst kregen we het plan om multiples, boeken en andere spullen te gebruiken
-allemad werk van andere kunstenaars- en daar tekst brj te voegen. Er zouden
bijschriften bij komen die vergelijkbaax zijn met de opmerkingen die je maakt
tijdens een gesprek, op zo'n manier dat er iets duidelijk zou worden over onze
verhouding tot dat werk.
Uiteindelijk vonden we dat dit meer thuis hoorde op een andere plek. Dat komt
mede doordat de Kunswereniging in Diepenheim een grotere sociale betrekking
met de omwonenden heeft dan een tentoonstellingsruimte in een stad als

Amsterdam -ik hoefje alleen ranaax te herinneren aatT fie t'rree meisjes fie een keer
voor ons in de tram zatett, waarvan de ene, toen we langs het Rijksmuseum
kwamen, in plat Amsterdarns tegen de ander zei: 'Ik vind dat toch zo'n mooi
gebouw, hè.'Wat zou dat toch wezeln? Zeker een postkantoor of zo.'
Eerst besloten rwe er een rij werken neer te zetten, waarbii mijn spullen op tafels

kwamen te staan, en het werk van Frank zelf r:Jlt tafels bestond. 
'We 

spraken over de
betekenis van die werken voor die plek en kwamen op Diepenheim als plaats in de
sociale context; iedereen yv\reet er !\raar de Kunstvereniging is en veel bewoners zijn
er wel eens bij betrokken geweest. Eerst dachten we er aan die context binnen te
halen door er een crèche te vestigen, zodat er tijdens de tentoonstelling kinderen
zouden zijn, spelend, huilend, etend, poepend en plassend, en er al fie dagen ouders
in en uit zouden lopen om hun kroost te brengen en weer af te halen.
Daarrna besloten we om een element van die tentoonstellingen in de Kunst-
vereniging zelf ,art te buiten, te versterken en tot werk te maken. Ik had in Breda al

eerder een maaltijd als werk georganiseerd, met pasteien, een overdekte tafel en een
oven. Nu hadden we al aan die tafels gedacht en zou het mogelijk zljn daar de
maaltijd aan te geven. Omdat die tafels kunstrverkea z.r1n of kunstwerken
presenteren, wordt er dus van de werken gegeten. Hoewel ik aanvankelijk niet wist
dat het zo zav gaan lopen, leek het toen ofik Frank had uitgenodigd om zijn
werken -fie tafels- te integreren in iets dat in het verlengde stond van de maaltijd
die ik in Breda had georganiseerd. 'W'at me sterk bevalt is dat hier geen sprake is van
elementen als de maaltijd als metafoor. Het is gewoon een maaltijd zonder meer.
De maaltij d zal ter plekke gemaakt worden. Terwijl de bezoekers op de opening
komen, staan wij te koken. En wellicht dat ook de tafels \,lraarop w{j koken voor fie
gelegenheid gemaakt zullen zijn. Zo wordt de betrekking fie de bezoeker tot een
werk heeft letterlijk in dat werk opgenomen en omgekeerd, wordt het werk door
de bezoeker opgenomen.
Misschien dat je ook kunt komen. Als je lang wilt blijven en het vervoer een
probleem wordt, kun je een slaapzak en een Ílatras meenemen. Ik hoop je daar nog
te zien.

Een kus en een groet!

Jan uan de Pauert



Beste R.,

We zijn eigenlijk al klaar, Jan en ik, wat nog moet gebeuren is detaii, een titel voor
de tentoonstelling kiezen ('detail'?), een paar tafels maken enJan een paar modellen,
rrraar de eigenlijke vorm van de samenwerking is het gesprek, de rest is materiaal en
context en dan kan de opening opnieuw een voïïn van gesprek àjn.
De spil van ons gesprek was en is hoe je de werking van het esthetische object kunt
verleggen o{, zoals ik het zelf noem, het verglijden van de gebruikswaarde. Jen zei
dat we al een eeuw bezig àjn de kunt te vernietigen, wat als een rode draad door
het modernisme loopt. Dat àt natuurlijk vol paradoxen of dilemma's, want daar
waar de kunst haar eigen functie hardop bewaagt, bestaat de dreiging van
herbevestiging van bepaalde voorwaarden. Als ik bijvoorbeeld de tafel, die ik voor
m'n eigen huis heb gemaakt, in een museum zet, wordt het een beeld. Het feit dat
het ding een tafel is wordt verwijzend binnen een beeldende taal. Er komt dan ook
een accent te liggen op de sculprurale middelen, een overbruggng van de museale
code -Je mag er wel naar kijken maar aankomen niet'- ÍÍaa;ar ik denk dat de
paradoxen vooral liggen in de omgang met die wisselende gebruiksvoorwaarden, dat
kunstenaars, hoewel bewust van de invloed van de context de dingen vooral als

gebruiksvoorwelpen kunnen zien, a1s modellen van en voor het denken, dan wel als

dingen fie, in verschillende vormen van gebruik, ervaringen oproepen. Een groter
publiek is vaak een passiever deelnemer, zoekt houvast en leeft met vertrouwde
verwachtingen. Er kan onzekerheid zijn, maar ook conservatisme. Het is interessant
dat daar, waar de kunstenaar een publiek wil bereiken, een sociaal verband wil, het
probleem altijd weer blijkt te zíjn dat niemand wi1 geloven dat kunst eenvoudig is,

dat de toegang tot de kunst vooral ligt in persoonlijke ervaringen. Daarop te
vertrouwen, dat mogen kunstenaars van anderen verwachten en verder vind ik dat
we niet moeten zeuren dat niemand op ons zit te wachten, want kunst initieert
veranderingen zonder enkel verzo ek.
Als ik nu laat en aangeschoten de katten voer, voel ik hun ziel en ik denk: dat is de
orde van nu, dat't volgens de wereld om ons heen lullekoek is, die kattezielen.

Frank



J.n van de Pav ert en Frank Mandersloot

'Geen tafel voor twee'

Jan van de Pavert en Frank Mandersloot kozen als uitgangspunt

voor deze tentoonstelling de betrokkenheid van gemeente en

bewoners van Diepenheim bij de Kunswereniging.

De traditionele maaltljd, die plaatsvindt bij elke tentoonstellings-

opening, vormt een van de gelegenheden waarbij deze

betrokkenheid tot uitdrukking komt.

De maaltijd werd het centrale thema van de tentoonstelling.

De KunsWereniging is gevuld met tafels van Frank Mandersloot,

met daarop paraffine beelden van Jan van de Pavert.

Tijdens de opening van de tentoonstelling troffen zij in de

Kunswereniging de voorbereidingen voor een gemeenschappelijke

maaltijd. De gasten namen plaats aan de reeks tafels en

completeerden zo de tentoonstelling.

Na afloop fungeren de tafels als getuigen van deze gebeurtenis,

evenals de foto's die tijdens de opening zijn gemaakt.

De bezoeker kan zijn coÍnmentaar leveren door middel van de

microfoon en de geluidsbox op het podium.

Lezing
Zondag25 apnl, 16.00 uur.
Lezing door
Jan van de Pavert en Frank Mandersloot.
Entree f S,-/leden f 2,50.


