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Bart Scheerder in de Kunstvereniging Diepenheim

Op zaterdag 17 december opent in de Kunstvereniging Diepenheim de 
tentoonstelling ‘Wederkerigheid van rangschikking bij latente 
vogelvrijverklaring’ van Bart Scheerder. Bart van der Ven van galerie
The Livingroom leidt de tentoonstelling in. ‘Wederkerigheid van 
rangschikking bij latente vogelvrijverklaring’ is van zaterdag 

17 december 2005 t/m 1 februari 2006 te zien in de Kunstvereniging 
Diepenheim te Diepenheim.

In de recente sculpturen van Bart Scheerder speelt het dier een tragischer en 
weerlozer rol dan ooit, net als de mens overigens. Telkens als de twee 
elkaar ontmoeten gaat het fout; een zwaan wordt uit z'n lijden verlost nadat
deze de beregende snelweg per abuis als rivier aanzag... Ook in een ander 
beeld speelt de snelweg een dramatische rol, getuige het bermboeket, dat al
snel de associatie met de nagedachtenis aan een ongeval oproept. En wat te
denken van het meisje dat een dode kat wegsleept? 

De indringende mens en dierfiguren van Scheerder zijn poëtisch en ontroerend. 
Ze zijn ook fysiek, vleselijk en gewelddadig. Hij maakt de beelden met 
traditionele middelen; gips en verf, en hij begeeft zich hiermee in de marge 
van wat in de kunst de afgelopen jaren gebeurd. Zijn 'verblijf op afstand' in 
Frankrijk versterkt deze indruk. Bij Scheerder tref je geen nieuwe media of 
moderne materialen aan. Hij blijft trouw aan de uitgangspunten die hij al 
jaren geleden, reeds op de Rietveldacademie formuleerde. Door hun 
indringende rauwheid maken de beelden evenwel indruk en in hun 
gewelddadigheid en onderwerpskeuze zijn ze van deze tijd of eigenlijk 
tijdloos. Het zijn beelden die blijven hangen temidden van het ons 
omringende beeldenbombardement van de moderne media.

Fragment uit ‘De vrieskist van Scheerder of De smaak van wild’ van
Jan Maarten Voskuil voor het Bulletin van de Kunstvereniging Diepenheim.

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
’s Maandags gesloten

De toegang tot de tentoonstelling is vrij.

EINDE PERSBERICHT

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