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Olievaten en schapenwol
Werk van Carel Visser in Kunstvereniging Diepenheim

Op zaterdag 20 december om 16.00 uur opent in de Kunstvereniging Diepenheim een 
tentoonstelling met een selectie uit het rijke oeuvre van Carel Visser (Papendrecht, 
1928). Te zien zijn zowel ruimtelijke werken als collages. Anno Lampe, verzamelaar van 
onder meer het werk van Carel Visser, leidt de tentoonstelling in. De expositie is de zien 
van zaterdag 20 december 2003 tot en met woensdag 4 februari 2004 in de 
Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 te Diepenheim.

Carel Visser heeft in de loop van de jaren zoveel frappante staaltjes driedimensionaal improviseren 
laten zien, waarin geen enkel voorwerp of materiaal op voorhand leek te worden uitgesloten, dat een 
kleine stapeling van voorwerpen je snel op het verkeerde been kan zetten. Materialen en dingen 
werden uit hun reguliere functionaliteit gehaald en in soms bizarre combinaties tot een beeld gevormd. 
Alles verwijst in de beelden vooral steeds naar zichzelf, zonder de kijker buiten te sluiten. Juist die 
combinaties van vormen en materialen maken dat je steeds alert bent en beter kijkt. 

Zo combineerde hij, toen hij nog in de Betuwe woonde, dikwijls dingen die hij in de buurt van zijn 
boerderij vond. Tractorbanden lieten zich volgens Vissers visie, prima combineren met autoruiten of 
met schapenwol, koeienhorens en touw. Maar ook metalen olievaten, kofferdeksels van een oude auto
of de afgezaagde daken ervan, vonden, gecombineerd met jute zakken, een passende plek in de 
geassembleerde beelden. De ‘ontdekking’ dat in feite alles op een zeker moment een plek zou kunnen 
vinden in een beeld, lijkt een parallel te vertonen met de openheid en de elementaire vorm van spelen 
in de jeugd. De kindsheid uiteraard meer dan voorbij, lijkt er toch iets van die jeugdige, frisse 
spontaniteit in vrijwel alle werken overeind te blijven. Het is een intellectuele wijze van spelen. Hij 
verkent de mogelijkheden van het combineren van materialen en vormen tot zij zich toch uiteindelijk in 
een van te voren niet bekende nieuwe werkelijkheid lijken te voegen. Visser’s werkelijkheid wel te 
verstaan. Hij heeft zich als beeldhouwer in al die jaren zoveel vrijheid gepermitteerd, dat je dat 
assembleren en combineren met plezier mee ervaart. 

Bij het beginnen van een beeld is vermoedelijk over het uiteindelijke werk niet alles bekend. In het spel 
zit ook avontuur verankerd. Soms zal de beeldhouwer versteld staan van zichzelf. De beelden gaan 
visueel en metafysisch, verder dan hij had gedacht. Het is het moment waarop de toekomst van het 
beeldhouwwerk zich in zijn heden mengt. De kunst van Carel Visser bezit een eigen genealogie, 
dynamiek, logica en autonomie. Zij loopt niet parallel aan de geschiedenis en haar bestaan is telkens 
weer een ontwikkelen van een nieuwe esthetische werkelijkheid. 

De tentoonstelling kwam tot stand in nauwe samenwerking met Galerie Nouvelles Images in Den 
Haag. Daar is van 13 december t/m 21 januari 2004 eveneens werk te zien van Carel Visser.

Openingstijden Kunstvereniging Diepenheim
Zondag en dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur t/m 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen van 14.30 uur t/m 17.00 uur
Op maandag en op 25 december, 31 december en 1 januari gesloten

De toegang is vrij.

EINDE PERSBERICHT

 Noot voor de redactie: voor nadere informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Tine 
Zevenhuizen. Telefoon 0547-352143 of E-mail info@kunstverenigingdiepenheim.nl
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