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Monochromen van Martina Klein in de Kunstvereniging Diepenheim

Op zaterdag 3 juli vindt zowel in de Kunstvereniging Diepenheim als in het Rijksmuseum  
Twenthe te Enschede de opening plaats van de monochromen van Martina Klein (Trier, 1962). 
De feestelijke opening begint om 15.30 uur in het Rijksmuseum Twenthe en verplaatst zich 
tegen 17.30 uur naar de Kunstvereniging, waar de tentoonstelling wordt ingeleid door 
verzamelaar Marcel Schroeten. De expositie is in Diepenheim te zien tot en met 18 augustus 
2004 in de Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 te Diepenheim. De 
tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede duurt tot en met 12 september 2004.

Martina Klein maakt monochromen. Schilderijen in hun meest pure hoedanigheid: formele structuren, 
vierkanten of rechthoeken, met een vlak in één kleur. 
De kleuren in het werk zijn zowel zacht en getemperd als helder en uitgesproken. Ze ontstaan tamelijk
intuïtief, al werkend, in een lang proces van intensief en telkens opnieuw mengen. De verf wordt in 
meerdere lagen opgebracht, met een spatel, waardoor een levend en soms bijna gepleisterd 
oppervlak ontstaat, een licht geaccidenteerd landschap, veranderlijk golvend onder de invloed van het 
licht. Kleins schilderijen zijn allerminst koel en vlak, maar roepen eerder een indruk op van een zekere 
doorleefdheid, van diepte en ruimtelijkheid. 
Ook in letterlijke zin maakt ze haar doeken ruimtelijk. In sommige werken zijn ze in een hoek van 
negentig graden tegen elkaar geplaatst, één doek haaks op de wand. Of op de vloer, rustend op 
simpele houten wigjes, waardoor ze iets van de bodem loskomen. De verschillende, dikwijls 
contrasterende kleuren van de beide doeken gaan dan een relatie - zo niet een strijd - met elkaar aan.
Ze beschijnen, besmetten en veranderen elkaar en vangen de toeschouwer in een zindering van 
kleur.
Door de doeken in een hoek te monteren ontstaan open binnenruimtes, bijna architecturaal van 
karakter. Dikwijls zijn ze zo geplaatst, dat de toeschouwer ze van de buitenkant benadert, waar het 
spieraam en de achterzijde van het doek onverhuld in het zicht zijn. Hiermee laat Martina Klein het 
artificiële en de bedrieglijkheid van in feite alle schilderkunst zien. Ook in de ongebruikelijke 
positionering van ‘enkele’ doeken, op de grond, schuin in een hoek of leunend tegen een doorgang, 
benadert Klein het schilderij als een object op zichzelf.
In deze werken is het doek op een houten paneel bevestigd, beschilderd en tenslotte aan de 
onderzijde en aan de zijkanten losgesneden. Het afhangende doek, dat licht beweegt op 
veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid, wordt letterlijk en figuurlijk losgemaakt en 
functioneert niet uitsluitend meer als drager, maar wordt een zelfstandige component van het 
kunstwerk. Ook het aan beide zijden gronderen van het linnen, in eerste instantie nodig om het meer 
stevigheid te geven en het te behoeden voor kromtrekken, krijgt in deze context een betekenis die 
verder gaat dan het praktische nut.
Martina Klein is zich welbewust van de traditie waarin haar werk staat, zowel van de rijk geschakeerde
bagage die de vorm geworden kleur in het schilderij eeuwenlang met zich heeft meegedragen, als van
de strenge codes van het kleurpurisme in de schilderkunst in de twintigste eeuw. Zij ziet het echter 
vooral als haar opgave, te zoeken naar manieren om nu een schilderij te maken. Een zo open 
mogelijke beleving ziet zij daarbij als het belangrijkste doel, zowel van de zijde van de maker als van 
de toeschouwer.

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

De toegang is vrij.
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 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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