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Kunstvereni§ing Diepenheim
20 juni tm 2 september 2009
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Den Haag (Johan Tahon)
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David Zink Yi

KopffÍsser lll (Cephalopod lll)
2009
porselein

Courtesy de kunstenaar en Hauser&Wirth
Zririch I London

ln Backyard toont David Zink Yi (1973,

Lima, Peru) beelden in de vorm van twee

octopussen van verzilverd porselein.

Deze wezens uit de diepzee, vreemd en bijna

vormeloos liggen hulpeloos op het droge.

Ze werden in China gemaakt en doen denken

aan ex voto's, bezweringen.

David Zink Yi is geboren in Peru, woont in

Duitsland en maakt momenteel werk in China.

De status van de kunstenaar, zijn

traditie en oorsprong zijn belangruk.

In zijn video's en sculpturen onderzoeK hij loka-

le kennis en tradities, vaak met behulp van

eten en muziek. Veelal komen legenden,

mythen en collectieve verhalen hierin tot
uitdrukking.
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Berend Hoekstra

Avertissement, ter voorkoming van
2000 - 2009
diverse materialen

De sculpturen van papier-maché van Berend

Hoekstra (1958, Roosendaal) roepen

associaties op met fossielen of totems uit

zogeheten primitieve culturen.

Grote vissen lijken voor eeuwig gevangen in hun

gevecht om te overleven. Talloze archetypische

diervormen zijn vastgelijmd aan stokjes. Berend

Hoekstra is niet alleen de maker van deze ruwe

en oÀgepolijste sculpturen. Speciaal voor

Backyard treedt hij op als curator in zijn eigen

antropologisch museum. ln Kunstvereniging

Diepenheim voegt Hoekstra deze oervormen

samen tot een grote kluwen, die aan kabels in

de ruimte komt te hangen.

ln 1985 won Berend Hoekstra de 2e prijs in de

Prix de Rome in de categorie Schilderen.

3
Henrik Schrat

V.l.n.r.

Warenströme / Commodity flows
Wittschaftswundet / Economic miÍacle
Helmweg / Going home
Markt / Market
Zielgruppe / Target gtoup

2008
hout en staal

Galerie Olaf Striber, Berlin

Van de Duitse kunstenaar Henrik Schrat (1968,

Greiz, Thriringen, Duítsland) zijn een zestal kijk-

kasten te zien. Tegen een spiegelende achter-

grond ontvouwt zich een sprookjesachtig coulis-

senlandschap. Elke bak draag[ een titel uit de

economische terminologie:'Warenströme',

'Wirtschaftswunder','Zielgruppe','Der Markt',

'Lichtung' en 'Heimweg'. ln het werk 'Waren-

ströme' kijken op de voorgrond een edelhert

met een pijp in zUn mond en een haas door het

struikgewas naar een groepje mannen met zak-

ken op hun rug (smokkelaars?). ln 'Heimweg' is

in de verte een vrouw met haar volgeladen win-

kelwagentje op weg naar haar huis in het bos.

Backyard
Volkskunst en volkscultuur vormen de komende jaren de rode draad door het
tentoonstellingsprogramma van Kunstvereniging Diepenheim. Deze zomer vindt
de aftrap plaats met'Backyard'. Hanne Hagenaars en Gijs Assmann stelden de
tentoonstelling samen en nodigden kunstenaars uit, afkomstig uit België, Cana-
da, Duitsland, Frankrijk, Groot- Brittann!ë, Nederland, Peru, de Verenigde Staten
en Zweden. 'Backyard' onderzoekt de verhouding tussen beeldende kunst en
volkskunst en volkscultuur.

Veel hedendaagse kunstenaars zijn geïnteresseerd in volkskunst en volks-
cultuur. Het ontbreken van enige artistieke pretenties en het vaak anonieme ka-

rakter ervaren zij als buitengewoon verfrissend. Hoe deze interesse in hun werk
tot uiting komt is heel verschillend.

Sommige kunstenaars gaan inhoudelijk in op bepaalde aspecten van volks-
kunst en volkscultuur. Jackie Bacon bijvoorbeeld maakt in haar werk gebruik
van de beeldtaal van folklore. lemand als Jeremy Deller verzamelt als het ware
volksgebruiken. Anderen parodlëren het juist, zoals Jim Shaw. De belangstelling
voor volkskunst en volkscultuur heeft ook voor een herwaardering van het am-
bacht en aandacht voor het materiaalgebruik gezorgd.

Henrik Schrat maakt onder meer gebruik van intarsia, een oude decoratie-
techniek met onder meer ingelegd hout. Er wordt niet per definitie gebruik ge-

maakt van materialen die gangbaar zijn in de wereld van de hoge kunst. Johan
Tahon b'ljvoorbeeld gebruikt vooral gips dat in de beeldhouwkunst met name
geldt als halffabrikaat.

Volkskunst en volkscultuur gaan over tijdloze, universele thema's als leven
en dood, liefde, haat en religie. Hierin vinden kunstenaars handvatten om de
beschouwer te treffen, veelal niet op een conceptueel of intellectueel niveau,
maar emotioneel, rechtstreeks in de maagstreek.



Op de voorgrond is een lege tafel uitgespaard.

De voorstellingen roepen beelden op uit volks-

verhalen, waarvan je de strekking niet kent.

Schrat haalt zijn inspiratie en motieven uit ver-

schillende culturele gebieden en perioden, zoals

de Duitse volkskunst, genreafbeeldingen van de

negentiende-eeuwse silhouet kunstenaar Louise

Duttenhofer, Engelse patroonboeken uit de

jaren 70, kanten-klare motieven voor grafisch

ontwerpers, bedrijfslogo's en zijn eigen tekenin-

gen. Daarnaast zijn in de Kunstvereniging

enkele intarsiawerken van Henrik Schrat te

zien. lntarsia is een oude decoratietechniek

waarb| onder meer met verschillende soorten

en kleuren hout patronen of afbeeldingen wor-

den ingelegd.
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Jackie Bacon

StÍolling
2009
Wandelstokken

Jackie Bacon (1963, Den Haag) studeert nog

aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Op

'Backyard' presenteert zij een installatie uit

haar eindexamenwerk, bestaande uit wandel-

stokken met kleine metalen schildjes erop. Ooit

fungeerden dergel ijke schildjes als souvenirs

aan voorbije vakanties. BU Jackie Bacon gaat

het om herinneringen uit ons collectieve geheu-

gen: foto's van een gemartelde gevangene uit

de Abu Ghraib gevangenis, beelden van de aan-

slag op 09,/11, de moord op Theo van Gogh, de

toegangspoort van Auschwitz met de cynische

tekst 'Arbeit macht frei'.

De gruwelijke beelden uit de media nestelen

zich in ons geheugen naast dÍe van gelukkige

vakantieherinneringen en verdringen daarmee

de onschuld van het souvenir.

De wandelstokken mogen uit het rek worden

gehaald om ze goed te bekijken.
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Èlenrik Schrat

- Humpty Dumpty
- Egg Carlntruder
- Egg CaÍ
2008
hout

Galerie Olaf Strlber, Berlin

Zie ook 3.
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Daniel Jensen

- FloweÍpower

2008
klei, hout, metaal

7
- Heretics
2009
houtskool op papier

Alp Gallery / Peler Bergman

Daniel Jensen (7972, Malmö, Zweden) toont

een slordig geboetseerde, donkerbruine hippie-

pruik met een gevlochten bandje eromheen.

Het staat op een houten standaard met hier en

daar een kromgeslagen spijker.

De pruik van keramiek is beschilderd met olie-

verf, iets dat in de kunstwereld absoluut not

done is. Het werk is getiteld 'Flowerpower'.

Het is een karikatuur van een jeugdcultuur die

zich tegen het burgerleven afzette, maar

inmiddels tamelijk versleten is. Subculturen en

de onderwereld zijn vaak het onderwerp van

de schilderijen, tekeningen, installaties en

sculpturen van Daniel Jensen.

Op de houtskooltekening Heretics bijvoorbeeld

is een verzameling verlopen figuren afgebeeld:

een vrouw in een burka en drie groezelige,

langharige figuren... Ze worden vergezeld door

een rat en een bok.

Met zijn onderwerpen en zijn materiaalgebruik

zet Daniel Jensen zich af tegen de gevestigde

orde.
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Johan Tahon

Architypus
2009
giPS

Courtesy Maurits van de Laar

Johan Tahon (1965, Menen, België) woont en

Entree



werkt in Zwalm, Oudenaarde en lznik (Turkíe).

Hij staat bekend om zijn mensfiguren, hoofden

en'leeuwachtigen', gemaakt van doorschijnend

polyester, keramiek, maar vooral van gips.

ZUn - soms metershoge - sculpturen komen tot

stand na een zware, lsieke worsteling met het

materiaal.

De sporen van deze krachtsinspanning zijn dui-

delr.l-k zichtbaar in zijn beelden. De vervormde

figuren zijn expressief maar stralen ook kwets-

baarheid uit. ln het werk van Tahon is de

associatie met totems uit primitieve culturen

duidelUk. Tegelijkertud staat zijn werk in een

traditie van vele eeuwen westerse kunstge-

schiedenis: sculpturen uit de Egyptische en

Griekse oudheid, maar ook van moderne beeld-

houwers als Lehmbruck en Giacometti. Speciaal

voor de tentoonstel I ing'Backyard' vervaardigt

Johan Tahon een werk in het Ottenhuis.
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Marcel Dzama

Even the ghost of the past

2008
boek met bijbehorende DVD

David Zwirner, New York

Marcel Dzama (1974, Winnipeg, Canada) staat

bekend om zijn tekeningen en collages van

menselijke figuren, dieren en vreemde fantasie-

wezens, meestal op een bescheiden formaat.

ln de tentoonstelling 'Backyard' zijn twee kleine

doeken van deze kunstenaar te zien.

Een respectievelijk geel en blauw monochroom

geschilderde achtergrond suggereert een

weidse kale ruimte. Hierin houden getekende

figuurtjes (kinderen?) zich bezig met raad-

selachtige rituelen die minder onschuldig zijn

dan de tekenstijl doet vermoeden. Verder is er

de mogelUkheid om gezeten in een comfor-

tabele stoel te kijken naar verschillende anima-

ties en films van deze kunstenaar op een tv.
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Marcel Dzama

Zonder titel
2004
acrylverf, inkt en papier op doek

Bouwfonds Kunststichting

Zie ook 9.

LL
Erik Sep

Zonder titel
2005 - 2009
diverse materialen

Galerie Gist Amsterdam

Met dank aan Fonds BKVB

Gewoonlijk worden maquettes gemaakt om een

ruimte, gebouw of stad te visualiseren die er

(nog) niet is. De maquettes van Erik Sep (1976,

Bergen op Zoom) bieden de beschouwer de

mogelUkheid te dwalen door de (fantasie)wereld

van de kunstenaar. Erik Sep is beeldend kun-

stenaar, maar ziel zichzelf als miniatuur-

architect. Hij is de bouwer en ontwikkelaar van

een stad, die - zoals iedere stad - nooit aí zal

zijn. De maquettes en stedenbouwkundige

installaties die hij maakt, veranderen voort-

durend van samenstelling en worden telkens

aangepast aan de betreffende plek. Veel onder-

delen, vooral bouwstenen, maaK Sep zelf. Hr.1-

heeft hiervoor een hele verzameling mallen, zo

vond hU in het Diepvrieshuis in Diepenheim een

oude deurmat met een bijzonder patroon.

Sep gebruikte deze mat als gietmal voor een

nieuwe bouwsteen die terug te vinden is in de

installatie in Diepenheim.

Op een billboard op het terrein van De Pol toont

Sep een detail uit zijn maquette als was hij een

projectontwikkelaar van zijn eigen plannen.

Yan 27 juni tot en met 27 september 2009

heeft de kunstenaar ook een tentoonstelling

in Het Torentje in Almelo onder de titel

'De Sloppentoren'. Van deze installatie worden

video-opnames gemaaK vanuit een rijdende

trein. Via de beelden wordt een poging gedaan

beide plekken en tentoonstellingen met elkaar

te verbinden.
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Jeremy Deller

Folk Archive
1999
Poster Ao-formaat

GRATIS MEE TE NEMEN

Een flinke stapel posters op Ao-formaat, gratis

mee te nemen door bezoekers.

Dat is de bijdrage van beeldend kunstenaar

Jeremy Deller (1966, Londen). Op de poster

staat een man. Volgens de titel is hij gefoto-

grafeerd op een festivalterrein in Sheffield.

Het lijK een heel gewone man: normal postuur,

bril, beetje rossig haar. Als hij een grijs krijt-

streeppak zou hebben gedragen, zou je niet op

of om hebben gekeken. Alleen, deze man

draag[ een wit hemd met daarop een bloemen-

krans en de letters T en H geborduurd. Over

een lange witte herenonderbroek draagt hij een

wel heel bizar kort, blauw broekje waarop even-

eens gekleurde bloemen zijn geborduurd.

Jeremy Deller (winnaar van de Turner Prize

2004) werKe zeven jaar samen met Alan Kane

aan het 'Folk Archive', een verzameling van

250 foto's, video's en voorwerpen, waarin de

vreemdheid van het hedendaagse Britse

bestaan is vastgelegd. Zaken zoals: demon-

straties, autoraces, graancirkels, het kantoor-

bestaan, vreemde festivals en wedstnl-den.

Het echte leven vertoont soms sterke gelijkenis

met performancekunst.



In de kelder
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Laurent Grasso

Zonder titel
2009
DVC pro HD (17'30")
Galerie Chez Valentin, Paris

ln de maalderii
aan de Raadhuisstraat

Jim Shaw
lnitiation Ritual of the 360'
2002
Video op DVD (10'54")
Courtesy Gallery Praz-Delavallade, delen.

Paris/Berlin

stig uit de kunstwereld in Los Angeles. ln de

film is te zien hoe een jongeman wordt ingewijd

in de geheimen van de 'O'istische' broeder-

schap. ln een schemerige, cirkelvormige ruimte

spelen veertien ger.iniformeerde mannen op

instrumenten in de vorm van enorme lichaams-

ln het Ottenhuis
ln de kelder van Kunstvereniging Diepenheim 'lnitiation Ritual of the 360 Degrees' is een aan de RaadhUiSStfaat
is een 17 minuten durende film te zien van de 11 minuten durende film uit 2002 van Jim Johan Tahon

Franse kunstenaar Laurent Grasso (1972, Shaw (1952, Midland, Michigan USA). Sinds Leonide ll
Mulhouse, Frankrijk). het einde van de jaren negentig ontwikkelde de 2OOa

Al eeuwenlang worden valken gehouden voor de in Los Angeles wonende kunstenaar een serie gipS

jacht. Grasso rustte een valk uit met een van werken die gaat over de rituelen en symbo- Galerie Maurits van de Laar

miniatuur camera en liet hem vliegen over liek van een fictieve religie, het 'O'isme'.

grensgebieden. De vogel kon zo spioneren in De serie omvat schilderijen, tekeningen, foto's
gebieden die op een andere manier nooit door en installaties. Hoewel de werken uit de serie Bij Hefbetg De POI
het publiek zouden kunnen worden waar- een imaginair onderwerp hebben verwuzen ze aan de Hagen
genomen. De valkenier kan worden beschouwd onder meer naar situaties uit de politieke en Erik Sep

als een metafoor voor de kunstenaar. Door zUn culturele geschiedenis van Amerika. Coming soon to your Backyard
verbeeldingte laten vliegen, ziet hij dingen die 'lnitiation Ritual of the 360 Degrees'is een 2OO9

normaal verborgen blijven. Laurent Grasso won parodie die verwust naar de vele mystieke broe- Galerie Gist Amsterdam
vorig jaar de lvlarcel Duchamp-prijs. derschappen in de VS. De acteurs zijn afkom- Met dank aan Fonds BKVB

Y


