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K U N S T V E R E N I G I N G

‘Unhide All’
Gerbrand Burger

Kunstvereniging Diepenheim presenteert met trots de eerste solotentoonstelling 
van de Nederlandse kunstenaar Gerbrand Burger: Unhide All. De titel Unhide All is 
ontleend aan een instructie uit 3D software programma’s zoals SketchUp. Om 
achter reeds getekende objecten te kunnen kijken, kun je het hide-commando 
gebruiken om een onderdeel tijdelijk te verbergen. Unhide All is het commando 
waarmee het complete ontwerp weer zichtbaar wordt op het scherm. Het is een 

negatieve formulering van ‘laat alles zien’. 

Digitale programma’s zijn een belangrijke inspiratie-
bron voor het werk van Burger. 
Ze bieden bijzondere mogelijkheden om objecten 
te ontwerpen, vorm te geven en te manipuleren. 
Het is één van de vele technieken die Burger toepast 
in zijn praktijk om een heel essentiële vraag te 
onderzoeken: hoe ontstaat een unieke, nieuwe 
vorm? 
In zijn zoektocht laat Burger zich inspireren door 
dagelijkse materialen en dingen die ons omgeven, 
in het bijzonder restmaterialen van eerdere 
productieprocessen. Plastic platen met uitgefreesde 
letters en vormen, stukken van populieren multiplex 
voorzien van uitsneden en ander materiaal dat 
onverwachts op zijn pad komt. De eigenschappen 
van het materiaal zijn voor de kunstenaar leidend, 
en in het bijzonder zoekt hij naar de wisselwerking 
tussen gezichtsbedrog en tastbare werkelijkheid. 
Burger speelt met deze wisselwerking van zijn en 
schijn, en versterkt het contrast door het gebruik 
van collage- en assemblagetechnieken. 
Op het eerste gezicht lijkt de nadruk te liggen op 

de formele compositie, het opbouwen in lagen of 
het creëren van contrast. Pas in tweede instantie 
openbaart zich het effect van de werken, een visuele 
verwarring die tegelijkertijd een ruimte voor 
associaties opent en de kijker uitnodigt tot inter-
pretaties. 

In de werken van Gebrand Burger komen formele 
structuren met een organische beeldtaal samen en 
openen zo een ruimte voor speelse, associatieve 
vormen. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling dient de 
karakteristieke architectuur van de Kunstvereniging 
als vertrekpunt. Met twee monumentale ingrepen 
zet Burger het gebouw volledig naar zijn hand en 
biedt hij de bezoeker onverwachte gezichtspunten. 
Onderdeel van deze totaalinstallatie is een aantal 
sculpturen en prenten die speciaal voor deze 
tentoonstelling vervaardigd zijn. Unhide All nodigt 
het publiek uit zich onder te dompelen in het werk 
van Burger en de rijkdom van zijn speelse en 
verleidelijke werk te ontdekken.
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Bij binnenkomst van de tentoonstelling wordt de 
bezoeker geconfronteerd met het werk Rainbow 
backing #2. Het zwevende, monumentale obstakel 
bij de entree plooit zich als een rib om de 
balustrade. De asymmetrische structuur is samen-
gesteld uit een grote hoeveelheid houten platen en 
strekt zich van de vloer tot het plafond van het 
gebouw. De uiteinden van de platen verlopen langs 
grillige kantlijnen die doen denken aan organische 
vormen, een contrast met de geometrische, strakke 
patronen van het oppervlak. De sculptuur wordt 
gekenmerkt door een tweedimensionale voor- en 
achterkant waarin de verschillende texturen van 
de platen samensmelten tot een lappendeken. 
De ruimte tussen de lagen biedt zicht op het 
binnenleven van de sculptuur: een compositie van 
individuele houten elementen die de structuur 
samenhouden. Elk houten onderdeel heeft een 
andere vorm, bepaald door de unieke uitsnede, 
ook hier geïnspireerd op organische vormen. 
Samen vormen zij een tussendimensie, zoals het 
binnenleven van een blad bestaande uit cellen en 
vezels.

Een soortgelijke anatomie is terug te zien in de 
tweede sculpturale ingreep Rainbow backing #1. 
Het werk bevindt zich tussen de eerste en tweede 
verdieping en creëert zo zijn eigen dimensie in 
de architectuur. De installatie meandert door de 
Kunstvereniging en eist zijn eigen plek op, of eerder 
meerdere ruimtes. Ieder vertrek toont een geheel 
eigen, unieke uitsnede van het werk, functioneert 
als autonome installatie en verhoudt zich telkens 
weer op een andere manier. 
Rainbow backing #1 laat zich nooit in zijn volledige 
gedaante zien, maar toont zich alleen in fragmen-
ten. Iedere ruimte geeft blijk van een onderdeel 
dat zich pas in het hoofd van de kijker als geheel 
samenvoegt. Dit spel met verhullen of juist laten 
zien, heeft een belangrijke rol in Burgers praktijk en 
hangt samen met de wens om de blik, de route door 
de tentoonstellingsruimte en de ruimtelijke ervaring 
van de toeschouwer te sturen.

Een belangrijk middel in deze sturing is het gebruik 
van restmateriaal, dat sporen en referenties van 
eerdere producties al in zich draagt, geometrisch 
of abstract en soms als duidelijke symbolen zoals 
een pijl of een kruis. Het zijn verwijzingen naar het 
verleden van een materiaal. Deze visuele referenties 
vormen een eigen beeldtaal waar de kunstenaar ge-

bruik van maakt in zijn werk. In de vorm van assem-
blages bouwt Burger de vele lagen materiaal en 
visuele talen op tot het absurde. Het resultaat zijn 
sculpturen waarin de oorspronkelijke referenties 
vervagen en ruimte maken voor een nieuwe, 
autonome beeldtaal. 
Zo ook in de wandsculptuur Kiwi grün stone form 
die verandert in een ruimtelijk landschap. Of het 
werk Echoes and remains pouring out of our 
technical equipment (after Vilém Flusser), waarin 
de felle kunstmatigheid van plastic verandert in een 
stilleven van gestileerde amorfe vormen.

Het zijn de principes van assemblage die centraal 
staan in de artistieke taal van Burger. In de formele 
compositietechniek staan contrasten, extremen en 
de wisselwerking tussen bestaande objecten en 
materialen centraal. Tegenstrijdigheden, onverenig-
bare combinaties aan referenties, materiaal en 
informatie gaan hierin moeiteloos samen en openen 
zo een nieuwe ruimte voor verbeelding, associaties 
en uiteindelijk voor poëzie. 

Gerbrand Burger 

Gerbrand Burger (1976) is opgeleid aan de Gerrit 
Rietveld Academie en De Ateliers in Amsterdam.
In zijn praktijk maakt Burger gebruik van een breed 
spectrum aan technieken en artistieke strategieën, 
waaronder installaties, architecturale ingrepen, 
sculpturen in de publieke ruimte, videowerken, 
tekeningen en prenten. 
Zijn werken werden (inter)nationaal getoond in 
o.a. Maison van Doesburg (FR), Huize Frankendael, 
Frans Masereel Centrum (BE), Eye Film Institute, 
International Film Festival Rotterdam en 
Centre Pompidou (FR). 
Burger woont en werkt in Amsterdam.

Artistiek leider: 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 


