
U wordt uitgenodigd voor de tentoonstelling 
Consommé van 

Fons Brasser

Zaterdag 8 januari 2005 vanaf 16.00 uur

Programma
16.00 uur

Ontvangst
16.30 uur 

Inleiding door Joop Groen, verzamelaar
Vanaf 17.30 uur 

Maaltijd ‘Vuurvogel’ Mexicaanse stoofpot à € 10,00.

In verband met het beperkte aantal couverts is opga-
ve bij de Kunstvereniging tot uiterlijk dinsdag 4 januari 
2005 noodzakelijk.
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Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 
7478 AA  Diepenheim
T 0547 352143
F 0547 351451
E info@kunstverenigingdiepenheim.nl
 www.kunstverenigingdiepenheim.nl
  

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

Contactpersoon
Tine Zevenhuizen

Lidmaatschap
Voor een bedrag van € 30,00 per jaar (CJP/studen-
tenkaart € 20,00) bent u lid van de Kunstvereniging 
Diepenheim. U ontvangt dan vier keer per jaar het 
bulletin, met daarin uitnodigingen voor alle tentoon-
stellingen en overige activiteiten. Bij aanschaf van 
catalogi en op de entreeprijzen van alle culturele  
activiteiten ontvangt u korting.

Donateurschap
Voor een bedrag van € 15,00 per jaar bent u donateur 
van de Kunstvereniging Diepenheim. U ontvangt vier 
keer per jaar het bulletin, met daarin uitnodigingen 
voor alle tentoonstellingen en overige activiteiten. U 
ontvangt echter geen korting bij aanschaf van catalogi 
en op de entreeprijzen van culturele activiteiten.

Redactie 
Kunstvereniging Diepenheim / Tine Zevenhuizen

Tot en met woensdag 22 december 2004
Tentoonstelling bij Overijsselse Junior 
Beeldende Kunst Prijs 2004

Tussententoonstelling

Zaterdag 8 januari t/m woensdag 2 maart 2005
Fons Brasser ‘Consommé’

Wintertentoonstelling

Zondag 27 februari 2005 om 11.00 uur
Tweegesprek tussen Arno Kramer 
en Fons Brasser

met koffie en lekkers
Entree € 2,50 / Leden € 1,50

Maart 2004 t/m maart 2005
Cultural Boxes

Mirjam de Zeeuw ‘Verenigen’ 

Zaterdag 19 maart t/m woensdag 4 mei 2005 
Anne van der Pals

Lentetentoonstelling

Zaterdag 14 mei t/m woensdag 8 juni 2005 
Dunhill/O’Brien

Tussententoonstelling 
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Tweegesprek tussen Arno Kramer en  
Fons Brasser

Zondag 27 februari 2005 om 11.00 uur
met koffie en lekkers
Entree € 2,50 / Leden € 1,50

L
ezing

Voor de tentoonstelling ‘Consommé’ in de 
Kunstvereniging Diepenheim stelde Fons Braser de 
multiple ‘Fort’ beschikbaar. ‘Fort’ maakt deel uit van 
een serie foto’s van architectuur met een ‘gezicht’.  
In het vlekkenpatroon van een verweerde muur, in de 
wijze waarop ramen en deuren in een gebouw 

geplaatst zijn, zien 
we een gezicht ver-
schijnen. Het is de 
omgekeerde volgor-
de van een ontwikke-
ling van realisme 
naar abstractie. Door 
middel van associa-

tie maken onze hersenen van een abstract patroon van 
architectonische elementen een ‘realistisch’ gezicht. 

Jaar: 2001
Oplage: 10 exemplaren
Materiaal: foto op aluminium
Afmetingen: 38 x 26,5 cm.
Prijs: €  325,00 / Leden € 275,00

M
ultiple

Er zijn kunstenaars die tot zuivere abstractie komen 
door de werkelijkheid meer en meer in geabstra-
heerde vorm af te beelden. Piet Mondriaan is hier 
ongetwijfeld het meest bekende voorbeeld van. Zo niet 
Fons Brasser. Vanaf het prilste begin van zijn kunste-
naarschap heeft hij abstract gewerkt. Al op jeugdige 
leeftijd maakte hij een schilderijtje met kleurvlakken 
en een patroon van haaks op elkaar staande lijnen, 
waarin duidelijk de invloed van Paul Klee te zien is. Of 
het nu gaat om sculpturen, tekeningen of foto’s, het 
gehele oeuvre van Fons Brasser heeft zich van daaruit 
ontwikkeld. Het is zowel het resultaat van een gede-
gen onderzoek als van een spel met vormen, lijnen en 
materialen.

Consommé, ofwel ‘heldere soep’, is de titel van de 
tentoonstelling van Fons Brasser die deze winter te 
zien is in de Kunstvereniging Diepenheim. Zonder vol-
ledig te willen zijn, biedt het een overzicht van dertig 
jaar kunstenaarschap. 

Tine Zevenhuizen

Met dank aan het fonds BKVB
Meer informatie over het werk van Fons Brasser 
is te vinden op www.fonsbrasser.nl
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Fons Brasser (Haarlem, 1944) is als kunste-
naar autodidact. Zijn oeuvre bestaat uit sculpturen, 
tekeningen en foto’s. Ongeacht de discipline, zijn 
werk is altijd gebaseerd op een duidelijk omschreven 
concept en ontstaat meestal in serie. Het ene werk 
ontwikkelt zich vanuit het andere. Of de verschillende 
disciplines van zijn kunstenaarschap elkaar beïnvloe-
den weet Fons Brasser niet. Hij vindt de vraag ook niet 
relevant. Voor hem zijn het drie takken aan dezelfde 
boom.

De sculpturen van Fons Brasser zijn over het alge-
meen van een bescheiden formaat, maar zijn heel 
goed voorstelbaar op een grotere schaal. De strakke 
geometrie en heldere lijnvoering geven het werk een 
architecturaal karakter. De beelden ontstaan in series 
en laten een zoektocht zien naar de perfecte vorm. De 
werken zijn meestal uitgevoerd in ‘harde’ materialen 
als messing, zink, cortènstaal, steen, beton en brons. 
De huid, het oppervlak van het beeld is belangrijk; het 
wordt gepolijst, geslepen en glanzend opgewreven. 
Sommige werken zijn gemaakt van ribkarton, dat met 
zwart schoensmeer een zacht glanzend oppervlak 
gekregen heeft. De strenge vorm en de hardheid van 
het materiaal krijgen door deze bewerkingen iets 
zachts en verleidelijks. 

Daarnaast maakt de kunstenaar tekeningen en col-
lages. Het zijn zelfstandige werken, maar de relatie 
met de beelden is duidelijk. Ook hier werkt hij in 
series, waarbij een concept wordt uitgediept en onder-
zocht. In 1983 begon de kunstenaar met het project 
‘Schatten en meten’. Hij vroeg aan personen met een 
heel verschillende achtergrond: kunstenaars, muse-
umdirecteuren, maar ook timmerlieden en metselaars 
om op een vel papier een bepaalde afstand te schat-

ten. Brasser liet hen bijvoorbeeld het midden van het 
papier aangeven en het vel met punten in een raster 
verdelen. Vervolgens tekende hij het ‘correcte’ raster 
met behulp van een liniaal, waardoor de discrepantie 
tussen schatten en meten zichtbaar werd.  

Sinds 1983 maakt Fons Brasser naast sculpturen, 
tekeningen en collages ook foto’s. Uit zijn fotografi-
sche werk blijkt zijn belangstelling voor de sporen 
die de geschiedenis, en met name militair ingrijpen, 
achterliet in het landschap. Zo maakte hij in 2003 een 
serie foto’s op Nicosia Airport op Cyprus dat sinds 1974 
is verdeeld in een Turks en een Grieks deel. Van de 
ene op de andere dag werd het vliegveld verzegeld en 
kwam het te liggen in het niemandsland tussen beide 
partijen. De opnames die Brasser er maakte tonen dat 
bewuste moment, voor altijd bevroren in de tijd.



Op zondag 28 november jongstleden overhan-
digde de heer Jan Kristen, gedeputeerde Cultuur van de 
Provincie Overijssel, met de hem gebruikelijke verve de 
Overijsselse Junior Beeldende Kunst Prijs 2004 aan de 
winnaar, kunstenares Chantal Kleine.

De opening van deze 3e editie van de Overijsselse 
Junior Beeldende Kunst Prijs in de Kunstvereniging 
Diepenheim was druk bezocht en toen de winnares 
bekend werd gemaakt, klonk er een luid gejuich. De heer 
Kristen roemde het initiatief tot deze prijs en de samen-
werking tussen de betreffende instellingen, ook bezien 
vanuit het cultuurbeleid van de Provincie, en benadrukte 
het belang van betrokkenheid van de overheid bij cultuur 
zonder dat deze haar stempel drukt op de inhoud.

De jury, bestaande uit Lisette Pelsers, Elizabeth de 
Vaal en Gijs Assman nomineerde zeven pas afgestu-
deerde kunstenaars, wier werk tentoongesteld is in het 
gebouw van de Kunstvereniging. Lisette Pelsers las het 
juryrapport voor, waarin aandacht was besteed aan het 
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Cornelius Rogge en Henk Peeters
‘Tegenvoeters’, 9 januari t/m 20 februari 2005, 
Galerie De Zaal, Delft

Gijs Assmann e.a. 
’Amsterdamned’, 27 november 2004 t/m 15 januari 
2005, Kunsthallen Braenderigaarden, Viborg, 
Denemarken

Heringa.Van Kalsbeek e.a. 
‘Keine Angst vor Schönheit’, 21 november 2004 t/m 
20 februari 2005, Gerhard Marcks Haus, Bremen, 
Duitsland

Jan van Munster 
Beelden en lichtsculpturen, t/m 8 januari 2005, 
DSM Hoofdkantoren in Heerlen en Sittard

De Kunstvereniging Diepenheim viert in 
2005 haar 15-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit 
jubileum geeft huisdrukker Hassink Drukkers uit 
Haaksbergen in samenwerking met de Kunstvereni-
ging een kunstkalender en een agenda uit. 

Voor kalender en agenda werden kunstwerken 
geselecteerd van 12 kunstenaars die in de afgelopen 
15 jaar hun werk in de Kunstvereniging tentoon stel-
den. Elke kalendermaand wordt gesierd door een 
afbeelding van een kunstwerk.

Van de volgende kunstenaars is een kunstwerk 
afgebeeld op de kalender: Arno Kramer, Pieter 
Laurens Mol, Jos Kruit, Adam Colton, Linda Molenaar, 
Sjoerd Buisman, Jan van Munster, herman de vries, 
Pjotr Müller, David Lindberg, Berlinde de Bruyckere en 
Joseph Semah.

De kunstwerken werden zowel door kunstenaars als 
verzamelaars met veel enthousiasme in bruikleen 
gegeven. Sepp Bader verzorgde de vormgeving van 
deze bijzondere uitgaven.

Tijdens de opening van de tentoonstelling van wer-
ken van Fons Brasser op 8 januari 2005 wordt het jubi-
leumjaar van de Kunstvereniging ingeluid en zullen 
kalender en agenda feestelijk worden gepresenteerd. 
Tevens bestaat de gelegenheid enkelen van de in de 
kalender afgebeelde kunstwerken aan te kopen. 

Het belooft een sprankelende opening te worden! 
Allen die de Kunstvereniging een warm hart toedra-

gen worden uitgenodigd op 8 januari 2005 het glas te 
heffen op een inspirerend en succesvol jubileumjaar 
en een veelbelovende toekomst voor de 
Kunstvereniging Diepenheim!
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werk van alle genomineerden. In haar keuze voor de 
winnares bleek de jury unaniem.

Met name het spel met verschillende, soms tegen-
strijdige betekenissen in de van zachte materialen 
vervaardigde objecten van Chantal Kleine gaf daarin 
de doorslag. Of, zoals de kunstenares zegt: ‘Ik wil met 
mijn werk verleiden en tegelijk afstand houden’. 
Centraal in het werk staan het verlangen naar aanra-
king en het gemis daarvan. Het werk van Chantal 
Kleine is tentoongesteld in de bovenzaal.

Het Centrum Beeldende Kunst Deventer selecteerde 
voor de tweede maal één van de genomineerden voor 
een tentoonstelling en een werkperiode in het 
Kunstenlab en een kunstenaar die opdracht krijgt een 
kunstwerk voor de collectie van Saxion Hogeschool 
IJsselland te creëeren. Mieke Conijn van het CBK-
Deventer onthulde dat kunstenares Ayuk Kuperus voor 
beide was uitverkoren. Ayuk Kuperus beweegt zich 
met haar werk letterlijk op het scherp van de snede. 
Met haar installaties van gesneden papier transfor-
meert zij het specifieke twee-dimensionale karakter 
van het papier en onderzoekt de grenzen van deze 
techniek. Het werk van Ayuk Kuperus hangt in de 
benedenzaal.

Opvallend aan de getoonde kunstwerken van de 
zeven genomineerden is misschien wel dat het 
ambachtelijke en het poëtische, zij het soms met een 
dubbele lading, daarin zo duidelijk aanwezig zijn. 

Voor volgend jaar gaan er geluiden op om ook de 
Akademie te Arnhem bij de prijs te betrekken en er 
een ‘Landsdeel Oost Prijs’ van te maken. De jury wacht 
nog een zware taak.
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