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‘Unhide All’
Gerbrand Burger

Kunstvereniging Diepenheim proudly presents the first solo exhibition of Dutch 
artist Gerbrand Burger: Unhide All. The title Unhide All is derived from 3D digital 
drawing programmes like SketchUp. The ‘hide’ command allows you to look behind 
objects that have already been drawn so you can hide an item temporarily. Unhide 
All is the command that makes the structures behind digital simulations visible 

again on screen. It is a negative formulation of “show everything”. 

Digital programmes are an important source of 
inspiration for Burger’s work.
They offer unique potentials for designing, shaping 
and manipulating objects. It is one of the many 
techniques that Burger uses in his practice to 
investigate a very fundamental question: how does 
a unique, new form arise? In his search, Burger 
draws inspiration from commonplace materials and 
objects in our everyday lives, especially by-products 
from previous production processes. Plastic plates 
with milled letters and shapes, pieces of poplar 
plywood with cut-outs and other material that 
unexpectedly comes his way. The artist takes his lead 
from the properties of the material, where he is 
specifically looking for the interaction between opti-
cal illusion and tangible reality.
Burger plays with this interaction between appear-
ance and being, and reinforces the contrast through 
his use of collage and assemblage techniques. 
At first glance the emphasis seems to be on formal 
composition, building a piece up in layers or 
creating contrast. Only in the second instance does 

the effect of the works reveal itself, a visual 
confusion simultaneously opens up a space for 
associations and invites the viewer’s interpretations.
 
The works of Gebrand Burger unify formal structures 
with an organic visual language, thus creating 
a space for playful, associative forms.

On the occasion of the exhibition, the characteristic 
architecture of the Kunstvereniging serves as a 
starting point. With two monumental interventions, 
Burger takes complete control of the building 
and offers visitors unexpected vantage points. 
This total installation integrates a number of 
sculptures and prints, made especially for this 
exhibition. Unhide All invites the viewer to become 
immersed in Burger’s oeuvre and discover the 
richness of his playful and seductive work.

On entering the exhibition, the visitor is confronted 
with the work Rainbow backing # 2. The floating, 
monumental obstacle at the entrance curves around 
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the balustrade like a rib. The asymmetrical structure 
is composed of a large quantity of wooden boards 
and extends from the floor to the ceiling of the 
building. The ends of the wooden sheets run along 
whimsical margins reminiscent of organic forms, 
a contrast with the geometric, sleek patterns of 
the surface. The sculpture is characterized by 
a two-dimensional front and back in which the 
different textures of the boards merge into a patch-
work quilt. The space between the layers offers 
a view of the inner life of the sculpture: a composi-
tion of individual wooden elements that hold the 
structure together. Each wooden part has a different 
shape, determined by the unique cut-out, also 
inspired here by organic forms. Together they form 
an intermediate dimension, such as the inner life 
of a leaf that consists of cells and fibres.

A similar anatomy can be seen in the second sculp-
tural intervention Rainbow backing # 1. The work is 
located between the first and second floor and thus 
creates its own dimension in the architecture. 
The installation meanders through the Kunst-
vereniging and claims its own place, or rather 
several rooms. Each room reveals its own individual, 
unique cut-out of the work, functions as an auto-
nomous installation and never behaves in the same 
way twice. Rainbow backing # 1 never shows itself 
in its full form, but only in fragments. Each space 
shows a component that only fuses into a whole 
in the mind of the viewer. This game of concealing 
or revealing is integral to Burger’s practice and ties 
in with the desire to steer the gaze and route of 
viewers through the exhibition space, and their 
spatial experience.

An important tool in this manipulation is the use 
of residual material, which contains traces and 
references of previous productions, geometrically 
or abstractly and sometimes as clear symbols such 
as an arrow or a cross. They are indications of a 
material’s past. These visible references form their 
own visual language, one that the artist makes use 
of in his work. In the form of assemblages, 
Burger builds up the many layers of material and 
visual idioms into the absurd. The result is sculptures 
in which the original references fade and make 
room for a new, autonomous visual language. 
The same goes for the Kiwi grün stone form wall 
sculpture that transforms into a spatial landscape. 
Or the work Echoes and remains pouring out of our 

technical equipment (after Vilém Flusser), in which 
the fierce artificiality of plastic transmutes into a still 
life of stylized amorphous forms.

Burger’s artistic idiom pivots around the composi-
tional principles of assemblage. The formal com-
position technique focuses on contrasts, extremes 
and the interaction between existing objects 
and materials. Contradictions, incompatible 
combinations of references, material and infor-
mation effortlessly unite and open up a new space 
for imagination, associations and, ultimately, poetry.

Gerbrand Burger 

Gerbrand Burger (1972) was educated at the Gerrit 
Rietveld Academy and De Ateliers in Amsterdam. 
In his practice, Burger uses a wide range of tech-
niques and artistic strategies, including installations, 
architectural interventions, sculptures in public 
spaces, video works, drawings and prints. 
His works have been shown (inter) nationally at 
venues including Maison van Doesburg (FR), 
Huize Frankendael, Frans Masereel Center (BE), 
Eye Film Institute, International Film Festival 
Rotterdam and Center Pompidou (FR). 
Burger lives and works in Amsterdam.

Curator: Alexandra Landré

Yes&No
Vijftien jaar geleden werd de wereld opgeschud door 
de aanslagen op het World Trade Center in New York. 
De traumatische en gewelddadige gebeurtenis heeft 
internationaal de focus gelegd op ‘veiligheid’ met 
terreur, onderhuidse angst en xenofobische opwellin-
gen als gevolg.
Terwijl het onderwerp veiligheid een politiek breekijzer 
is geworden voor regelgevingen en campagnevoering, 
blijkt dat het concept ‘veiligheid’ maar moeilijk te 
vangen is. Het lijkt vooral een idee te zijn, of sterker nog 
een gevoel, dat bepaald wordt door de mogelijkheid 
van onveiligheid, een continue dreiging van potentieel 
gevaar.
In het huidige tijdsbestek zien wij dit als een negatief 
gegeven, dat angst en onzekerheid veroorzaakt. 
Maar het potentiële gevaar kan ook een vorm van 
schoonheid bevatten. In zijn ‘Philosophical Inquiry’ 
(1757) beschrijft de Engelse Filosoof Edmund Burke de 
schoonheid van een vulkaanuitbarsting. Hij beschouwd 
het spektakel van een gepaste distantie, zich veilig 
voelend en tegelijkertijd bewust van de destructieve 
kracht op afstand. Deze ervaring van gedoseerde angst 
beschrijft Burke als niets minder dan subliem. 
Het verschil in de beleving van een vorm van schoonheid 
bij Burke of angst en dreiging door terreur gaat, lijkt 
hem te liggen in een vorm van een ruimtelijke afstand. 
De ruimte tussen de beschouwer en ‘het andere’, 
datgene wat geobserveerd wordt, of het nu een natuur-
verschijnsel is of de medemens.
Het is deze relatie tussen ruimtelijkheid en de notie van 
veiligheid die een centrale rol speelt in het werk van 
Lucas Lenglet. Dit vindt zijn vertaalslag in een bijzondere 
interesse in architectuur en een repertoire aan voor-
werpen die de ruimte van veiligheid afbakenen. 
Dit kunnen objecten zijn uit de collectieve ruimte, 
zoals antitankkruisen en hekken of uit een huiselijke 
omgeving zoals een schervenrand op de tuinmuur om 
mogelijke inbrekers te weren.
Het zijn objecten die de scheiding van binnen en buiten 
duidelijk maken – van mij en van de ander – en de 
wisselwerking van in- of uitsluiting tastbaar maken.

In het werk ‘Tools for rescue / Tools for hiding’ (2006) 
integreert Lenglet onderdelen uit de openbare ruimte 
in een installatie. Door het verplaatsen van de voor-
werpen in een andere context komt de nadruk (deels) 
te liggen op de esthetische kwaliteit van de objecten en 
verliezen zij hiermee hun primaire functionaliteit, lijken 
de referentie naar geweld of onveiligheid te verliezen. 
De inzet van licht en de ruimtelijke choreografie van 
beelden laten een scenografie ontstaan die de grens 
van bescherming en onveiligheid in twijfel trekt. 
De interactie van in- en uitsluiting en de vertaling naar 
een sculpturale vorm komt ook terug in het gebruik van 
bijvoorbeeld kooi-structuren. Een voorbeeld hiervoor is 
het werk ’Voliere’ (2007), tijdelijk tentoongesteld op 
Rosa-Luxemburgplatz in Berlijn. De minimalistische 
sculptuur doet dan wellicht ook dienst als volière, maar 
de positionering van het werk in de buitenlucht zorgt 

voor een ander, vervreemdend effect. Door het spel 
met de ruimte, wordt de blik van de kijker op scherp 
gezet en geconfronteerd met zijn eigen, misschien wel 
onbewuste voyeurisme. De beïnvloeding van het oog 
door ruimtelijke verandering en het sturen van de 
blikrichting is een heel ingrijpend artistiek middel. 
Het bieden van een perspectief of een horizon binnen 
een werk zorgt voor ruimtelijke oriëntatie en voor een 
gevoel van veiligheid.  Het sturen van zichtlijnen komt 
ook terug in het werk ‘Observatorium’ (2010), een 
vijftien meter hoge sculptuur en toren in het Maxima 
Park bij Utrecht. Lenglet verandert door de inzet van 
de constructie het zicht op de omgeving. 
Het uitzicht bestaat uit fragmenten die samen met de 
spiraalvormige beweging binnen de toren zorgen voor 
een zoötropische werking.

In zijn werk verweeft Lenglet de binnen- en buiten-
ruimte, veiligheid of onbehagen en de blik van 
‘de ander’ wordt terugkaatst. Met de precisie van een 
incisie, positioneert de kunstenaar zijn werk binnen 
de bestaande omgeving of architectuur. 
Het zijn deze artistieke strategieën die samenkomen in 
de solotentoonstelling Yes & No. Ter gelegenheid van 
deze tentoonstelling heeft Lenglet een aantal werken 
specifiek voor het gebouw van de kunstvereniging 
ontwikkeld.

‘Floor (Uguisubari)’ (2016) is een ruimtelijke interventie 
en geïnspireerd op een ‘nightingale’ vloer, een oud 
Japans beveiligingsmechanisme dat gebruikt wordt in 
vloeren in en rondom paleizen. De vloer piept en 
kwettert zo dat het op de zang van een Japanse 
nachtegaal lijkt.
Het gebruik van de vloer maakt onmiddellijk kenbaar, 
dat een ‘ander’ zich dichtbij bevindt en alleen de vorm 
van het geluid bepaalt of het een vriend of vijand is. 
De bezoeker kan zich ook aan zijn eigen aanwezigheid 
niet onttrekken. In het verlengde hiervan bestaat ook 
‘Fence / Cage / Space’, die drie Japanse Nachtegalen 
huisvest.
De combinatie van deze twee werken thematiseert 
nog een ander spanningsveld binnen Lenglet’s praktijk 
– de relatie cultuur en natuur.
Dit is ook terug te zien in de constellatie van drie werken 
op de bovenverdieping ‘Marfa View (Mexican Trailer)’ en 
‘Marfa View (Robert & Rosario)’ uit 2013, zijn onderdeel 
van een serie en ontstaan tijdens Lenglet’s verblijf in 
Marfa, Texas. 
Gesitueerd midden in de woestijn, houden de bewoners 
zich staande in een desolaat landschap. De werken 
geven een kijk in het huiselijke interieur en verlengen 
de blik naar de bevreemdende en desolate omgeving. 
De ontoegankelijkheid van de afgebeelde ruimte wordt 
versterkt door het werk ‘untitled (Serrated)’ (2016). 
De combinatie van de drie werken weerkaatst de 
zichtlijnen van de architectuur van de kunstvereniging 
en brengt ze samen in een plek – een deuropening.
Met Yes&No legt Lenglet de nadruk op een bijzonder 
ruimtelijk, architectonisch verschijnsel – de tussen-
ruimte. Dit kunnen gangpaden zijn, een ingang of een 
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Unhide All – Lijst werken

1
Rainbow backing #2 
2019
Plaatsgebonden installatie
Populierenmultiplex met HPL fineer, 
vurenhout 
960 x 550 x 63 cm

2
Rainbow backing #1 
2019
Plaatsgebonden installatie
Populierenmultiplex met HPL fineer
1030 x 730 x 252 cm

3
Kiwi grün stone form 
2019
sculptuur
Populierenmultiplex, HPL, steenfineer, 
vinyl, MDF, verf
160 x 255 x 50 cm

4
Seven Madmen #5 
2016
collage
Droge-naaldets en chine’collé 
inkjet print op papier 
(uit een serie van zeven unieke 
werken)
75 x 105 cm

5
Seven Madmen #1 
2016
collage
Aquatint ets en chine’collé 
inkjet print op papier 
(uit een serie van zeven unieke 
werken)
75 x 105 cm

Yes&No
Vijftien jaar geleden werd de wereld opgeschud door 
de aanslagen op het World Trade Center in New York. 
De traumatische en gewelddadige gebeurtenis heeft 
internationaal de focus gelegd op ‘veiligheid’ met 
terreur, onderhuidse angst en xenofobische opwellin-
gen als gevolg.
Terwijl het onderwerp veiligheid een politiek breekijzer 
is geworden voor regelgevingen en campagnevoering, 
blijkt dat het concept ‘veiligheid’ maar moeilijk te 
vangen is. Het lijkt vooral een idee te zijn, of sterker nog 
een gevoel, dat bepaald wordt door de mogelijkheid 
van onveiligheid, een continue dreiging van potentieel 
gevaar.
In het huidige tijdsbestek zien wij dit als een negatief 
gegeven, dat angst en onzekerheid veroorzaakt. 
Maar het potentiële gevaar kan ook een vorm van 
schoonheid bevatten. In zijn ‘Philosophical Inquiry’ 
(1757) beschrijft de Engelse Filosoof Edmund Burke de 
schoonheid van een vulkaanuitbarsting. Hij beschouwd 
het spektakel van een gepaste distantie, zich veilig 
voelend en tegelijkertijd bewust van de destructieve 
kracht op afstand. Deze ervaring van gedoseerde angst 
beschrijft Burke als niets minder dan subliem. 
Het verschil in de beleving van een vorm van schoonheid 
bij Burke of angst en dreiging door terreur gaat, lijkt 
hem te liggen in een vorm van een ruimtelijke afstand. 
De ruimte tussen de beschouwer en ‘het andere’, 
datgene wat geobserveerd wordt, of het nu een natuur-
verschijnsel is of de medemens.
Het is deze relatie tussen ruimtelijkheid en de notie van 
veiligheid die een centrale rol speelt in het werk van 
Lucas Lenglet. Dit vindt zijn vertaalslag in een bijzondere 
interesse in architectuur en een repertoire aan voor-
werpen die de ruimte van veiligheid afbakenen. 
Dit kunnen objecten zijn uit de collectieve ruimte, 
zoals antitankkruisen en hekken of uit een huiselijke 
omgeving zoals een schervenrand op de tuinmuur om 
mogelijke inbrekers te weren.
Het zijn objecten die de scheiding van binnen en buiten 
duidelijk maken – van mij en van de ander – en de 
wisselwerking van in- of uitsluiting tastbaar maken.

In het werk ‘Tools for rescue / Tools for hiding’ (2006) 
integreert Lenglet onderdelen uit de openbare ruimte 
in een installatie. Door het verplaatsen van de voor-
werpen in een andere context komt de nadruk (deels) 
te liggen op de esthetische kwaliteit van de objecten en 
verliezen zij hiermee hun primaire functionaliteit, lijken 
de referentie naar geweld of onveiligheid te verliezen. 
De inzet van licht en de ruimtelijke choreografie van 
beelden laten een scenografie ontstaan die de grens 
van bescherming en onveiligheid in twijfel trekt. 
De interactie van in- en uitsluiting en de vertaling naar 
een sculpturale vorm komt ook terug in het gebruik van 
bijvoorbeeld kooi-structuren. Een voorbeeld hiervoor is 
het werk ’Voliere’ (2007), tijdelijk tentoongesteld op 
Rosa-Luxemburgplatz in Berlijn. De minimalistische 
sculptuur doet dan wellicht ook dienst als volière, maar 
de positionering van het werk in de buitenlucht zorgt 

voor een ander, vervreemdend effect. Door het spel 
met de ruimte, wordt de blik van de kijker op scherp 
gezet en geconfronteerd met zijn eigen, misschien wel 
onbewuste voyeurisme. De beïnvloeding van het oog 
door ruimtelijke verandering en het sturen van de 
blikrichting is een heel ingrijpend artistiek middel. 
Het bieden van een perspectief of een horizon binnen 
een werk zorgt voor ruimtelijke oriëntatie en voor een 
gevoel van veiligheid.  Het sturen van zichtlijnen komt 
ook terug in het werk ‘Observatorium’ (2010), een 
vijftien meter hoge sculptuur en toren in het Maxima 
Park bij Utrecht. Lenglet verandert door de inzet van 
de constructie het zicht op de omgeving. 
Het uitzicht bestaat uit fragmenten die samen met de 
spiraalvormige beweging binnen de toren zorgen voor 
een zoötropische werking.

In zijn werk verweeft Lenglet de binnen- en buiten-
ruimte, veiligheid of onbehagen en de blik van 
‘de ander’ wordt terugkaatst. Met de precisie van een 
incisie, positioneert de kunstenaar zijn werk binnen 
de bestaande omgeving of architectuur. 
Het zijn deze artistieke strategieën die samenkomen in 
de solotentoonstelling Yes & No. Ter gelegenheid van 
deze tentoonstelling heeft Lenglet een aantal werken 
specifiek voor het gebouw van de kunstvereniging 
ontwikkeld.

‘Floor (Uguisubari)’ (2016) is een ruimtelijke interventie 
en geïnspireerd op een ‘nightingale’ vloer, een oud 
Japans beveiligingsmechanisme dat gebruikt wordt in 
vloeren in en rondom paleizen. De vloer piept en 
kwettert zo dat het op de zang van een Japanse 
nachtegaal lijkt.
Het gebruik van de vloer maakt onmiddellijk kenbaar, 
dat een ‘ander’ zich dichtbij bevindt en alleen de vorm 
van het geluid bepaalt of het een vriend of vijand is. 
De bezoeker kan zich ook aan zijn eigen aanwezigheid 
niet onttrekken. In het verlengde hiervan bestaat ook 
‘Fence / Cage / Space’, die drie Japanse Nachtegalen 
huisvest.
De combinatie van deze twee werken thematiseert 
nog een ander spanningsveld binnen Lenglet’s praktijk 
– de relatie cultuur en natuur.
Dit is ook terug te zien in de constellatie van drie werken 
op de bovenverdieping ‘Marfa View (Mexican Trailer)’ en 
‘Marfa View (Robert & Rosario)’ uit 2013, zijn onderdeel 
van een serie en ontstaan tijdens Lenglet’s verblijf in 
Marfa, Texas. 
Gesitueerd midden in de woestijn, houden de bewoners 
zich staande in een desolaat landschap. De werken 
geven een kijk in het huiselijke interieur en verlengen 
de blik naar de bevreemdende en desolate omgeving. 
De ontoegankelijkheid van de afgebeelde ruimte wordt 
versterkt door het werk ‘untitled (Serrated)’ (2016). 
De combinatie van de drie werken weerkaatst de 
zichtlijnen van de architectuur van de kunstvereniging 
en brengt ze samen in een plek – een deuropening.
Met Yes&No legt Lenglet de nadruk op een bijzonder 
ruimtelijk, architectonisch verschijnsel – de tussen-
ruimte. Dit kunnen gangpaden zijn, een ingang of een 
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6
Seven Madmen #4 
2016
collage
Aquatint ets en chine’collé 
inkjet print op papier 
(uit een serie van zeven unieke 
werken)
75 x 105 cm

7
Echoes and remains 
pouring out of our technical 
equipment 
(after Vilém Flusser) 
2019
sculptuur
Berkenmultiplex met HPL fineer, 
PMMA, MDF, Trespa, verf, 
aluminium, staal
196 x 140 x 75 cm 


