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‘EaSy LIvING’
Kunstvereniging

Drawing Centre

‘TwEE SOLO’S’

over de biker cultuur
Antistrot • Kenneth Anger • Shaun Gladwell • Nan Goldin 

Jan Hoek • Nicolas Hosteing • Alex Kals • Hamid El Kanbouhi 
Paul Kooiker • David Lynch • Tony Oursler / Mike Kelley

Magnus Monfeldt • Seth Price & Tim Hamilton • Richard Prince 
Lost & Found / Misha de Ridder • Maria Roosen

Eelco Wagenaar • Jack Pierson • Mark Wallinger • Louis Radstaak
          Maarten van Schaik • The Stan-Jan Project • Aaron Young  

            met dank aan collectie Frans Oomen & THE EKARD COLLECTION 

                    Caren van Herwaarden
                   Jans Muskee

OpeningstijDen

Kunstvereniging Diepenheim en Drawing Centre Diepenheim

woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Vanwege de inrichting van de tentoonstellingen zijn beide gebouwen 

tot en met 28 juni gesloten.

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 • 7478 AA Diepenheim / Kuimgaarden 1 • 7478 AN Diepenheim

T (0547) 352 143 • F (0547) 351 451 
info@kunstvereniging.nl • www.kunstvereniging.nl

Za 29 JUN 2013

De kunstenaars en Kunstvereniging Diepenheim 
nodigen u van harte uit voor de opening:

15.00 uur   Drawing Centre Diepenheim  •  Kuimgaarden 1
 • Inleiding
 • Gelegenheid tot bezichtiging van de tentoonstelling  
  ‘twee solo’s’

aansluitend  Kunstvereniging Diepenheim  •  Grotestraat 17
 • Motorperformance ‘Burn out’, hoek Grotestraat   
  (Mercé Wouthuysen)
 • Inleiding door curatoren Hanne Hagenaars en 
  Gijs Assmann
 • Gelegenheid tot bezichtiging van de tentoonstelling  
  ‘easy Living’

17.00 uur   Kunstvereniging Diepenheim
 • Borrel en maaltijd*
 * Graag reserveren voor de maaltijd; kosten € 12,50 pp.
  Opgave via info@kunstvereniging.nl of 
  (0547) 35 21 43 t/m vrijdag 21 juni

nicolas hosteing maria roosen

Za 29 JUN 2013

Werk van antistrot • foto Ari Versluis



• in het Drawing Centre: ‘twee solo’s’

Caren van herwaarden
Het werk van Caren van Herwaarden combineert een zekere 

dreiging met een sterk poëtische lading. In alle tekeningen speelt 
de mens de hoofdrol en vormen het lichamelijke, de verleiding, 
de aanraking en het gebaar de leidraad. ‘Beweging’ speelt een 
belangrijke rol in haar werk: grote massa’s mensen bewegen zich 
vaak in één richting.

In haar recente grote tekeningen is de mens niet slechts figu-
rant, maar lijkt de totale regie te hebben overgenomen. De wer-
ken zijn overbevolkt met naakte figuren, die over en op elkaar 
kruipen en klimmen. Raadselachtig genoeg functioneren ze te-
gelijkertijd als op zichzelf staande individuen. Het volledig met 
mensen volgetekende vel lijkt bovendien een uitsnede uit een 
nog groter geheel. Hierdoor ontstaat een eindeloos beeld dat ons 
dwingt te blijven kijken en te speuren naar iets dat ‘zomaar’ tus-
sen mensen kan gebeuren. Er is sprake van tedere aanrakingen, 
maar evengoed zie je ook personen zich afkeren van anderen en 
van ons als aanschouwers. 

jans muskee
Ook de tekeningen van Jans Muskee worden getypeerd door 

‘beweging’. Het zeer realistische werk van Muskee is verhalend, 
met een positieve lading. In de ontwikkeling van zijn tekeningen 
zien we dat het oudste werk ‘Human Chains’ in de tentoonstelling 
een erg precieze potloodtekening is. De latere tekeningen krijgen 
veel meer kleur. Aanvankelijk wordt het hele tekenvel gevuld, 
maar in de meest recente grote tekeningen speelt ook de leegte, 
het wit van het papier, een belangrijke rol. Ze worden gekenmerkt 
door verschillende, afzonderlijk geplaatste beeldelementen. Mus-
kee is een virtuoos die juist dat virtuoze in het meest recente werk 
ook weer loslaat, omdat het niet om de perfectie van techniek 
gaat, maar om het beeld. Dit beeld is nooit dwingend in zijn bete-
kenis. De kijker is vrij om te interpreteren, al geven de vaak ironise-
rende titels een hint… 

Curator: arno Kramer

• in de Kunstvereniging: ‘easy Living’ 

De tentoonstelling ‘easy Living’ onderzoekt de outlaw biker 
subcultuur als inspiratiebron voor kunst. Daarbij is niet zozeer 
‘de motor’ als wel de motorcultuur en de biker lifestyle de kern 
van de presentatie. 

Als eigentijdse volkskunst keert de biker cultuur zich vooral tegen 
de burgerlijke maatschappij door middel van een anti-cultuur die 
geworteld is in het verlangen naar echtheid. Als symbool voor vrij-
heid en individualiteit onderscheidt deze cultuur zich als ‘lage’ cul-
tuur tegenover de ‘officiële’ cultuur. Dat geeft deze subcultuur een
betoverende, magisch, mysterieuze en sexy uitstraling. Deze vrij-
gevochten levensstijl, vrijheid en de schijnbaar klasseloze orde-
ning van deze cultuur vormen een aanlokkelijke uitweg voor onze 
steeds nadrukkelijker georganiseerde samenleving. Het gevoel 
van verbondenheid binnen deze subcultuur is groot en de verschil-
len in klasse worden niet waargenomen of lijken de omgang met 
elkaar in ieder geval niet te beïnvloeden.

Meer dan een gestructureerd, objectief antropologisch onder-
zoek poogt ‘Easy Living’ de anatomie van de biker cultuur en haar 
gebruiken te tonen en te doorgronden in kunstwerken.  

Daarmee is deze tentoonstelling ook een onderzoek naar de 
eigentijdse mythes van de westerse cultuur en de manieren om 
te ontsnappen aan de cultuur van ernstige en intellectuele kunst 
door deze met een afwijkende, ‘minderwaar-
dige’, banale en soms zelfs scabreuze variant te confronteren.

De tentoonstelling ‘Easy Living’ toont kunstenaars die verschillen-
de aspecten van de biker cultuur gebruiken, vieren, en in haar vita-
le kracht tonen.

Curatoren: gijs assmann en hanne hagenaars

Beweging in Diepenheim
Deze zomer staat in beide gebouwen van Kunstvereniging Die-
penheim het begrip ‘Beweging’ centraal. 
De tentoonstellingen in de Kunstvereniging en in het Drawing 
Centre Diepenheim zijn te zien tot en met 8 september 2013.

Caren van herwaarden ‘Shelter Island IV’ • 2012 • aquarel & potlood

jans muskee • ‘De beoordeling’ • 2009 • oliepastel • inkt en potlood op papier

hamid el Kanbouhi • ‘Vrouw en ijzer’ • 2011 • 200 x 200 cm • acrylverf op linnen


