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'The Fraud of Mister HQ'
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Studio view'The Fraud', work in progress
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Zonder titel
67,6 cm x 63 cm

kteurpotlood, gouache, inkt en coltage

op papier

2007

2

Zonder titeI
67 cmx57 cm

(kteur)pottood en inkt op papier

2008

3

ln the hedge

166,2 cm x 127 cm

kleurpotlood, cottage en inkt op papier

2008

.+

Zonder titel
76 cm x 67,8 cm (4 x)

lnkt op papier

2OO9

5

SpLit - Miss M.
68,r cm x 63 cm

lnkt en gouache op papier

2009

5

Attempt To Portrait My Mother
79,2 cm x 55,9 cm (Z x)

lnkt op papier

2009

7

Attempt To Portrait My Father

88 cm x 66,5 cm

lnkt op papier

2009

8

Zonder titel (tetefonerende man)
66,7 cm x 50,8 cm

lnkt en gouache op papier

2OO9l2O7O

9

Zonder tite[ (tetefonerende Vrouw)
89 cm x 64,2 cm

lnkt en gouache op papier

2010

10

Zonder titet (uitkijkende Vrouw)
84 cm x 63,2 cm

lnkt en gouache op papier

2OO9/2OtO

tt
Zonder tite[ (telefonerende
jongenman)

65 cm x 64,5 cm

lnkt op papier

20to

!2
Zonder tite[ (roze gezicht)
67,9 cm x 55,5 cm

lnkt, eitempera en gouache op papier

2010

13

Zonder titet (btauw)

73 cm x 58,2 cm

lnkt, eitempera en gouache op papier

2010

t4
Zonder tite[ (zwart)

68,6 cm x 57 cm

lnkt en gouache op papier

2010

15

You May Crow Up To Be a Fish

181,5 cm x 125,5 cm

lnkt en gouache op papier

2070

2t

lnstallatie: v.[.n.r. en
van boven naar beneden
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Zonder titel (twee stiefzusters)

73 cm x 63,6 cm

lnkt op papier

2010

t7
Nurses HQ

24O cm x 170 cm

lnkt en gouache op papier

2010

18

Zonder titel (vrouw met 'bo[[etjes' haar en
papieren stukken)

77 cmx65 cm

lnkt en collage op papier

2070

19

The Fraud

24O cm x344 cm

lnkt op papier

2010

20

Moeder en kind
164,5 cm x 118,3 cm

lnkt op papier

2010

2t
Lachende Soldaat
165 cm x 13o cm

lnkt op papier

2010

22

The Middte Place

77O cm x 114.5 cm

lnkt op papier

2OO9l2O7O

Co[tectie Museum Van Bommel Van Dam

23

Zonder titel (Vrouw met hand voor haar mond)
92x64,2 cm

lnkt op papier

2O09

Collectie Museum Van Bommel Van Dam

24

Zonder titet (Meisje met hoofdje in haar armen)
77 cmx6t,4cm
lnkt op papier en wandtekening

2010

Marijn Akkermans

Marijn Akkermans schuwt in zijn tekeningen de figuratie
niet. lntegendeel, hij tijkt die juist nodig te hebben om
ons door middet van een volstrekt eigen techniek,
een wereld voor te toveren die ons voortdurend op het
verkeerde been zet. De tekeningen zijn a[[es behalve

anekdotisch of literair. Zijn gearrangeerde voorste[lingen
va n person e n zijn bizar, speels en h u moristisch.
De mensen plegen vaak onduidelijke handelingen,

waarbij een attribuut (telefoon) of een andere persoon
(een kind) de voorstelling op spanning zet.

Soms [ijken de personen ook nadrukkelijk voor de

kunstenaar te poseren, a[ dan niet met een grimmige
of vrotijke uitdrukking op het gezicht. Door de lichte
vervorming in de gezichten en de soms compromit-
terende houdingen van de personen, halen de tekenin-
gen je niet makkelijk 'binnen'. Soms zijn de werken eng,

want je proeft dat er meer aan de hand is dan je op het
eerste gezicht ziet. Volwassenen omarmen kinderen,
beschermen ze, maar lijken ze ook weg te drukken.
Akkermans' personen kunnen uitdru kkingsloos kijken,
maar tonen in hun houding ook hun angsten.
Soms staren ze je nadenkend aan of kijken weg ats naar

een andere wereld. De werken gaan over bescherming

en isotement. De volwassenen en kinderen trekken
etkaar aan en stoten weer af. Zij tijken tot een mate van

intimiteit en lichamelijk contact veroordeeld, maar of
ze zich er wel bij voelen btijft de vraag.

De meeste tekeningen worden opgebouwd uit trans-
parante vlakken van steeds donkerder inkt. Hierdoor
wordt de indruk gewekt van een vreemde, bijna surreële
lichtva[. Soms 'acteren' de personages solo en is er geen

context van een achtergrond, soms is er een [andschap-
petijke omgeving getekend die niet per se een bepaald
landschap verbeeldt, maar die dient als een onder-
steunend compositorisch, zelfs sprookjesachtig element.
Dit laatste gevoe[ krijg je vooral bij de bomen in zijn
werk.

De [icht vervormde gezichten [ijken iets te zeggen over
hun verwarrende geesteswereld, althans de gedachte-
wereld die je als neutrale kijker interpreteert als vreemd,
bizar, een lichte gekte wetlicht.
ln een reeks fictieve tronies gaat het om fysiologische
uitdrukkingen van verlegenheid, angst, afkeer, isolement
en grimassen. Steeds tijkt er een dubbe[zinnigheid in
te worden uitgedrukt. ln de laatste reeks tronies voegt
Akkermans sluiers of bepaalde vormen van witte
transparante verf over de inkttekening en markeert hij
hiermee bepaalde punten in een gezicht. Het zijn geen

maskers, maar die toevoegingen maken de gezichten

nog raadselachtiger. Er is in deze werken duidetijk
sprake van een spanningsveld tussen de abstractie en >



het herkenbare. Door zijn consequentheid in de inhoud
en uitvoering ontstaat een oeuvre dat zich van vele

andere tekenaars onderscheidt.

Of Akkermans nu in enketvoudige tronies zijn visie en

obsessie weergeeft, of in vaak mensgrote tekeningen

die bijna genrestukken kunnen worden genoemd, steeds

is zijn eigen handschrift een belangrijk kenmerkvan de

kwaliteit. Maar de betekenis ontstaat door de wijze
waarop Akkermans omgaat met figuratie en compositie.

Zijn tekeningen lijken gestotde metamorfoses van

dromen, obsessies en fantasieën.

Arno Kramer . Augustus 2o1o

Het bovenstaande is een bewerking van het essay, geschreven

door Arno Kramer vosr het Vierde ïekeningencahier over

het werk van Marijn Akkermans.

Tweegesprek

Zondag 28 november 2oao,15.oo uur

Tweegesprek

tussen Marijn Akkermans en Arno Kramer,

beeldend kunstenaar en curator Drawing Centre

Diepenheim

Entree € 2,5o. Leden € t,5o
lnclusief koffie met iets lekkers

Vierde Tekeningencahier

Het Vierde Tekeningencahier is gewijd aan het werk
van Marijn Akkermans.
Arno Kramer schreef hiervoor het essay.

Prijs € ro,oo . Leden Kunstvereniging € 7,5o

VERDER NOG TE ZIEN

Vraag aan de balie

Drawing Centre Diepenheim
Het Ottenhuis
Anita §roener
Te keni ngeni nsta Itatie

Verlengd:
§ijzondere kunst op hijxondere locaties
in het kader van Kunstmoment Diepenheim zoto:
met werk van Anita Croener, Cornelius Rogge,
Jan van Munster en Semna van Ooij (werk van

Semna van Ooij alteen na afspraak).
Aanvu[[ende informatie is tijdens openingstijden
verkrijg baa r bij Ku nstvere ni gin g Diepe n heim.

euttural Soxes

Met werk van Shelagh Keeley
Locatie: weitand aan de Raadhuisstraat, Diepenheim

AGENDA

Zaterdag t8 december t/m woensdag 3 februari zott
Wintertentoonstelli ng

§va Kotàtkovà

Zaterdag rz februari t/m woensdag 9 maart 2011

Pre{udium 3

Met werk van deelnemers aan de masterclass van

Shelagh Keeley (juni zoro)

Zaterdag 19 maart t/m woensdag 4 mei 2011

Lentetentoonste[[ing
Drawing Centre Diepenheim
§lanna Nitsch

KU NSTVERENIGI NG DI EPENH EI M

Crotestraat 17

7478 AA Diepenheim
T (05471 352 !43
infoG ku nstverenigin g. n I

www.kunstvereniging.nI
Dinsdag tlmzondag van 11.oo tot t7.oo uur.


