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Voorwoord

‘Ga verder, ga naar de uiterste rand van het denken, naar waar de 

hand zingt. Want wie of wat kan je naar de onderwereld voeren 

behalve de creatieve bewegingen van de vrije geest?’

Breyten Breytenbach; dichter, schrijver, beeldend kunstenaar en psycho-
loog, beschrijft zo op poëtische en kernachtige wijze het creatieve pro-
ces. Hij heeft recht van spreken, want hij is zowel een ‘creatief’ als ‘vrij’ 
mens. Politiek geëngageerd en tegelijkertijd brenger van schoonheid; in 
woorden, beelden en gedachten. Je zou haast vergeten dat dit ook kan. 

De lentetentoonstelling ‘Waar de hand zingt’, waarbij dit magazine een 
toelichting is, getuigt van eenzelfde breedheid. Het maakproces ligt in 
veel van de werken opvallend aan de oppervlakte; daaronder flakkeren 
de visies, wereldbeelden, verhalen en raadsels van de kunstenaars. Het 
gaat om tekeningen, wandkleden, borduursels, foto’s (al dan niet be-
werkt), video en installaties. De materialiteit is in deze tentoonstelling 
overal om ons heen, aldus invulling gevend aan een rijke ideeënwereld. 
Daarmee wordt het begrip ‘vakmanschap’ nog eens van zijn stoffige 
imago ontdaan. ‘There is no art without craft, no expression without 
technique’. Aldus Richard Sennett, die met zijn boek ‘the Craftsman’ het 
begrip vakmanschap in 2008 weer salonfähig maakte. Maar het tegen-
overgestelde van zijn beweringen is natuurlijk evenzogoed waar; dat 
blijkt in deze tentoonstelling.
Vakmanschap betekent in ieder geval: liefde, aandacht, toewijding, ple-
zier in het proces van het maken en reflectie op het gemaakte. Daarvan 
getuigen niet alleen de werken in de tentoonstelling, maar ook de zorg-
vuldige toelichtingen van de kunstenaars in dit magazine. Begrippen 
als ‘materiaal’, ‘techniek’ en ‘tactiliteit’ komen daarin even veelzeggend 
voor als woorden als ‘idee’, ‘betekenis’ en ‘reflectie’.
Deze kleine publicatie, voorzien van een essay van curator Arno Kramer, 
vormt dan ook een noodzakelijk sluitstuk op de opvallend gelaagde ten-
toonstelling. Ik wens u veel kijk- en leesplezier!

Michiel van der Kaaij

Intendant Kunstvereniging Diepenheim

Omslag en pagina 3

Henk Visch

‘Lonely Feelings on Landing, nr. 2’

2010

aluminium

65 x 130 x 35 cm

‘Het eerste beeld dat ik maakte met de 
titel ‘Lonely Feelings on Landing’ is een 
donker gepatineerde, bronzen sculp-
tuur uit 2004. Ik werkte toen aan een 
opdracht voor Bremerhaven, van waar-
uit de emigratiegolf uit Europa naar 
Amerika plaats vond. De opdracht ging 
uiteindelijk naar Ilya Kabakov, die zijn 
herinneringen aan het Rusland dat hij 
verliet tot thema van zijn werk maakte. 
Ik was geboeid geraakt door de massale 
beweging van mensen die Europa 
wilden verlaten, waarbij tussen 1852 
en 1890 alleen al via Bremerhaven 
1,2 miljoen mensen hun huizen, steden 
en familie verlieten, om de lange over-
tocht per schip naar een hun onbeken-
de bestemming te maken. 
Ik herinner me heel goed dat een gezin 
uit de straat waar ik als 5-jarige woonde 
opeens verdwenen was: 
er werd gezegd, zij zijn geëmigreerd 
naar Canada. Ik had er toen geen voor-
stelling van, maar zelfs als ik nu het 
woord Canada uitspreek zie ik het lege 
huis. Ik vond toen een facsimile van een 
Engelse reisgids uitgeven in1864, dat 
volstond met belangrijke reminders, 

die in verband met de overtocht en 
vooral het aankomen in New York van 
belang werden geacht: het adres van 
een goede dokter, een tandarts, een 
reisagent, veel tips over voedsel en 
gedrag, waarschuwingen om niet met 
vreemde mensen mee te gaan, op te 
passen voor dieven, om niet in de nacht 
op straat te lopen en een tijdstabel voor 
de boot die stroomopwaarts de Hudson 
rivier opvoer en last but not least, goed-
kope logies. 
Praktische en bruikbare adviezen voor 
de nieuwelingen. Eén hoofdstuk heette 
‘Lonely Feelings on Landing’ en behan-
delde een bijzonder probleem: 
heimwee. Velen, zo blijkt uit de ver-
halen, bleven bij aankomst op de kade 
verstijfd staan, niet in staat verder te 
gaan, niet in staat zich het nieuwe leven 
voor te stellen en erin te stappen en in 
complete vertwijfeling sprongen zij het 
koude water in en verdronken nog voor 
zij nog maar iets gezien hadden. 
Heimwee. 

Het is zo voorstelbaar, wie kent niet 
het verdriet over het verlies van iets 

dierbaars, dat er niet meer is, het pani-
sche gevoel met dit verlies te moeten 
leven en op afstand te staan van alles 
wat eigen leek. De keerzijde van de 
onweerstaanbare aantrekking tot een 
toekomst, tot iets dat nog niet beheerst 
wordt door gevoelens van onmacht en 
waartoe alles in beweging wordt gezet, 
los te komen en dan is er onverwacht 
klaarblijkelijk, de vervreemding, oog in 
oog met wat opgegeven werd. 

‘Lonely Feelings on Landing’, 2004 is 
de versie die één arm heeft steunend op 
de grond. Het hele drama van de 
niet meer te herstellen, onomkeerbare 
verandering na de tocht over de oceaan, 
is in het beeld een wankel evenwicht 
van het zich voorzichtig oprichtende 
lichaam. In 2010 maakte ik een tweede 
versie met dezelfde titel. 
Ik ontving in 2012 een bijzondere brief 
uit Canada. Een oudere dame schreef 
mij: 
‘het beeld maakte me aan het huilen, 
ik kan er niet naar kijken zonder te 
huilen, jij denkt misschien dat dit 
normaal is voor een gevoelige vrouw 
maar ik huilde 17 jaar niet meer. 
Ik durfde nooit mijn moeder recht-
streeks aan te kijken, omdat ik wist dat 
zij bang was, precies zoals de sculptuur 
van de zijkant bekeken wordt. De taal 
van de immigratie is in het werk. 
De mensen waar je bij wilt zijn, zijn 
achter je, de mensen die je niet kent zijn 
voor je… het lichaam wordt naar 
achteren getrokken terwijl het vooruit 
gaat. Het werk kan ‘Pier 21 Halifax’ 
heten. Mijn ouders kwamen hier met 
mij aan in 1956.’ 

Henk Visch

Eindhoven, 2015
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Gijs Assmann 

‘Brengen – Halen’ is een sculptuur die 
zich  voordoet als een gebruiksvoor-
werp: het is een poging van de kunste-
naar zich als beeldhouwer te verhouden 
met de negentiende eeuwse traditie 
van schilders van het realisme die bui-
ten in de natuur ‘en plein air’ gingen 
schilderen. ‘Brengen – Halen’ probeert 
zich met die traditie te verhouden als 
beeldhouwbok voor buiten boetseren. 
Motto is een uitspraak van Baudelaire: 
‘je moet in je eigen tijd staan’. 
Gijs Assmann maakt nooit iets zonder 
betekenis. Zijn werk roept de vreemdste 
dingen bij de kijker op. Meestal is er een 
combinatie van het macabere en het 
ironische, zonder dat het doorslaat naar 
platte lolligheid. Het is een knappe 
eigenschap om altijd op de rand van die 
serieuze mededeling te balanceren zon-
der al te zwartgallig of te lollig te wor-
den. In de serie tekeningen/collages op 
bescheiden formaat wordt veel over-
hoop gehaald. De positionering van 
sommige figuren is statisch, maar de 
dynamiek zit natuurlijk in de brutale 
uitvoering van het werk. Er wordt van 
alles in de materiële en visuele blender 

gegooid, maar in die techniek schuilt 
weer een ongelooflijk losbandigheid 
die het al te tragische enigszins neutra-
liseert. De figuren in de tekeningen zijn 
soms letterlijk met touw met elkaar 
gebonden. Er is geplakt, geknipt, 
geschilderd dat het een aard heeft. 
Gijs Assmann doet een beroep op de 
kijker om zich ook werkelijk met die 
inhoudelijkheid te verstaan. 
In de eenmaligheid van Assmann’s 
kunst heerst de waarheid en die is niet 
vervangbaar. Dat zijn werk uniek is, 
moge duidelijk zijn. Als Gijs Assmann 
met zijn visie aanleiding blijft geven tot 

gedachtebepalingen en filosofieën, 
dan werkt zijn kunst in elk geval op het 
niveau van het verstand. Daarnaast is 
het werk uitbundig en ook wel lyrisch 
gemaakt, zodat je ook op het niveau 
van het tactiele en materiële kunt 
genieten. Ironisch genoeg lijkt het hem 
in elk geval nooit om het mooie te doen 
en zoals dat dan wel vaker in de heden-
daagse kunst gaat, kan het prachtig 
worden.

‘Met het materiaal als belangrijkste 
inspiratiebron maak ik beelden die een 
opmerkelijk verband met onze directe 
leefomgeving en de daarbij horende 
tactiele ervaringen hebben. 
Soms werk ik met een al bestaand 
object, soms zonder. Tijdens het maak-
proces zoek ik naar een beeld dat in 
vorm, materiaal en kleur zowel in 
balans is als contrasteert. 
Door gebruik te maken van materialen 
als hout, beton, gips en metaal resul-
teren mijn werken vaak in haast 
monumentale beelden waarvan de 
afmetingen niet vast lijken te staan. 

Kevin Bauer

Het werk heeft raakvlakken met 
architectuur en meubelontwerp, maar 
door te werken vanuit het materiaal 
verkrijgt het een surrealistisch karakter, 
begrippen als constructie, techniek en 
beleving worden ons zo op tartende 
wijze voorgeschoteld.’

‘The Blouse She Wore Last Summer’

2014

Hout, pleister, acrylglas, diverse soorten verf 

en epoxyhars

190 x 135 x 114 cm

‘Brengen – Halen’

2013

hout, brons

138 x 126 x 70 cm

courtesy Galerie Nouvelles Images, Den Haag

‘Waar de hand zingt’ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B r e y t e n 	 B r e y t e n B a c h

‘Dit moet het zijn! 
Ga verder, ga naar de uiterste rand van het denken, 
naar waar de hand zingt. 
Want wie of wat kan je naar de onderwereld voeren 
behalve de creatieve bewegingen van de vrije geest?’
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mentale	schouw	in	een	van	de	vertrekken	van	de	uitgeverij	stond,	had	ik	de	moed	tegen	
hem	te	zeggen	dat	ik	zijn	Intieme vreemde	zo’n	imponerend	boek	vond.	het	op	hande	zijnde	
festival	in	hengelo	kwam	heel	even	ter	sprake	en	ik	sprak	de	hoop	uit	hem	daar	nog	te	ont-
moeten.	
een	maandagochtend,	totale	stilte	in	de	expositieruimten	van	AkkuH	in	hengelo,	het	
kunstcentrum	dat	toen	nog	bestond.	aan	een	tafel	zat	Breytenbach	een	bijzondere	uitgave	
te	signeren	en	ik	had	de	moed	te	vragen	of	hij	mijn	Intieme vreemde	eveneens	van	een	hand-
tekening	wilde	voorzien.	tot	mijn	stomme	verbazing	las	ik	later	deze	tekst:	

Zo	schreef	Breyten	Breytenbach	in	zijn	fenomenale	boek	Intieme vreemde	over	het	creatieve	
proces.	In	2009	werd	er	in	hengelo	(o)	een	festival	gehouden	met	het	werk	van	Breyten	
Breytenbach	als	uitgangspunt.	Zijn	schilderijen	werden	geëxposeerd	en	er	waren	lezingen	
en	men	kon	Breytenbach	ontmoeten.	Door	een	toeval	had	ik	enkele	maanden	ervoor	ken-
nis	met	hem	gemaakt	bij	Uitgeverij	atlas	waar	een	vriend	van	hem	de	schrijver	en	dichter	
h.c.	ten	Berge	een	feestje	had	rond	de	publicatie	van	een	boek	dat	gevuld	was	met	teksten	
van	vrienden	van	ten	Berge	ter	ere	van	zijn	70ste	verjaardag.	Ook	Breytenbach	gaf	acte	de	
presence	en	omdat	hij	op	zeker	moment	een	beetje	afwezig	en	alleen	naast	een	monu-

En wat doet die bijna technisch 
getekende ‘analyse’ rechts onder in de 
tekening? De voorkeur voor paarden, 
de precisie waarmee alles getekend is, 
verraadt een liefde voor zorgvuldigheid 
en gedetailleerdheid. 

De tekening is wel een monument voor 
de poëtica van de kunstenaar genoemd, 
waarin zowel terugwijzende als voor-
uitwijzende tekens besloten kunnen 
liggen. De directheid van veel teken-
technieken is in de meeste gevallen een 
evident gegeven voor de sensibiliteit. 
Helderheid, versluiering, verandering, 

Ruben Bellinkx

In de tekeningen van de Belgische 
kunstenaar Ruben Bellinkx zet hij zijn 
taferelen op scherp. De liefdevol 
getekende dieren of mensen bevinden 
zich in onwerkelijk omgevingen, 
waarvan wij de dimensie niet direct 
kunnen inschatten. 
Zijn het afgebakende gesloten ruimten 
of loopt de gecreëerde wereld door 
buiten het beeld? Zijn de protagonisten 
die de tekeningen bevolken met elkaar 
in strijd of keren zij zich van de narra-
tieve situatie af? Voortdurend kijk je 
naar de fraai getekende realistische 
dieren die in feite maar niet echt 
realistisch willen worden in de zin van 
hun dierlijk bewegende gedrag. 
Ruben Bellinkx speelt een serieus spel 
met mens, dier en attribuut in een 
volkomen eigen wereld. Botsende 
werelden, die eveneens iets tonen van 
zachtaardigheid en poëzie. 
Scherp geobserveerd in onze werkelijk-
heid, getransformeerd naar een 
artificiële omgeving, die ook raadsel-
achtig is. Waarom zou een paard, 
een hond en een kraai een boekenplank 
in de bek of snavel nemen? 

Tim Breukers   

Daar waar de klassieke, technisch 
vernuftige beeldhouwkunst botst op 
humor, banaliteit en Jurassic Park, 
ontstaat het werk van Tim Breukers. 
Op een speelse manier probeert hij de 
grenzen van de traditionele beeldhouw-
kunst op te rekken en tegelijkertijd 
elementen uit de popcultuur te onder-
werpen aan een plechtige sculpturale 
behandeling. 
In zijn collageboeken zoekt Breukers 
naar mogelijkheden om zich te bevrij-
den van de beperkte mogelijkheden 
van klei als medium. Werken op papier 
is een stuk minder arbeidsintensief en 
veel sneller. 
Papier is niet pas na een week droog, 
waardoor ideeën ruim baan krijgen 
om te rijpen en nadien kunnen worden 
weggeknipt of bewerkt. Hoewel de 
driedimensionale kwaliteit van een 
sculptuur afwezig is op de kleurige 
pagina’s, verraden de illusionistische 
vormen een fascinatie voor het 
potentieel van ruimtelijke objecten.

‘Studio Trash’

2014

klei, glazuur

138 x 90 x 60 cm

fotografie: Gert Jan van Rooij

verhulling, directheid zijn allemaal 
begrippen die soms met een heimelijk 
verlangen te maken hebben om dingen 
in tekeningen te vinden die er eerder 
niet waren. 
In dit ontstane, getekende beeld ligt 
mogelijk iets van wat vermoed werd en 
waarnaar werd gereikt. Op papier heeft 
Ruben Bellinkx het zijn contour en 
betekenis gegeven. 

‘Hommage aan Geert Robijns’

2014

studie voor film

potlood en waterverf op papier

42 x 60,5 cm

particuliere collectie

Paul van Dijk   

De vraag in mijn werk spitst zich toe op 
het raadsel van de inspiratie. Ik probeer 
te begrijpen wat het werk nodig heeft 
om deze vraag tot een heldere vorm te 
laten komen. Mijn rol is het werk te 
helpen bij het vinden van de discipline, 
het materiaal en de taal die ook het 
zoeken kunnen vormgeven. 
Mijn werk helpt mij als het mij toont 
hoe wat onbegrijpelijk is toch in de 
vorm herkenbaar kan zijn.

Paul van Dijk

Zonder titel

2010

inkjetprint op papier op dibond, keramiek

122 x 95 cm en 6 x 15 x 8 cm
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en	natuur	wordt	gereduceerd	tot	een	kwestie	van	economie	en	rationalisme.	Dit	heeft	
geleid	tot	het	ontkennen	van	de	mogelijkheid	van	een	intieme	verhouding	met	de	wereld.	
De	kunstenaar	is	de	bedenker	van	het	creatieve	proces	dat	tot	een	kunstwerk	leidt	en	die	
misschien	iets	van	een	intieme	beeldende	verhouding	kan	bewerkstelligen.	In	dat	proces	
is	hij	de	tijdelijke	heerser.	De	kunstenaar,	koning	even,	danst	in	het	begin	met	de	leegte	als	
partner,	speelt	met	de	wereld	en	het	universum	op	papier	of	in	materiaal.	hij	keert	terug	
op	de	aarde	en	wroet	verder	in	zijn	geest.	Vanuit	visie	en	ervaring	en	vaardigheid	groeit	
een	kunstwerk	uit	tot	een	visuele	capsule	van	tijd	en	ruimte.	het	in	materiële	zin	(hortend	

Voor Arno met vreugde, vriendschap en verrassing dat er nog iemand is 
die belangstelling heeft voor “moeilijke dingen” 

Breyten	Breytenbach	hengelo	Juni	2009

Intieme verhouding
Uit	de	culturele	antropologie	en	cultuurfilosofie	kennen	we	het	begrip	vervreemding.	het	
beschrijft	de	ontwikkeling	in	de	westerse	wereld	waarbij	wetenschap	en	kapitalisme	de	
werkelijkheid	van	zijn	betovering	ontdoen.	De	verhouding	tussen	mensen	en	tussen	mens	

Florette Dijkstra

In mijn werk ben ik op zoek naar de 
‘lege plekken’ in de kunstgeschiedenis. 
Ik zie de kunstgeschiedenis als een 
fictief verhaal dat telkens opnieuw 
wordt verteld en probeer dat wat in het 
verhaal wordt vergeten te ‘reanimeren’. 
Daarvoor reis ik soms jarenlang in het 
voetspoor van haar personages. 
In tekeningen en tekst doe ik verslag 
van de zoektochten. De zoektocht naar 
‘lege plekken’ heeft zich uitgebreid tot 
een zoektocht naar de oorsprong van 
kunst. Zo ontstond een serie tekeningen 
en schilderijen over reflectie, over-
peinzing, introspectie: dat wat vooraf-

gaat aan het creëren van een kunstwerk 
en wat erop volgt. 
In een reeks tekeningen over kunst-
werken en tentoonstellingen probeer ik 
samenhang tussen de kunst uit verschil-
lende tijden te ontdekken, zoals in 
Documenta 1 (11 meter lang; een 
volledig overzicht van de eerste 
Documenta-tentoonstelling in Kassel, 
1955), en in Modern Sculpture: 
a concise history (5 meter lang; 
de weergave van alle werken die zijn 
opgenomen in Herbert Reads Modern 
sculpture: a concise history, 1964). 
Daarnaast ontstond een serie 

tekeningen over de werkkamers van 
schrijvers en kunstenaars. Tekst vormt 
een belangrijk deel van mijn werk. 
Ik schrijf essays, soms een roman, en 
houd lezingen, altijd vanuit en over 
kunst. 
In 2012 richtte ik het tijdschrift 
KUNSTWORDTTERUGKUNST op, waarin 
kunstenaars en schrijvers publiceren 
die denken en werken vanuit kunst. 
Ze doen waar ze het over hebben.

‘De werkkamer van Robert Musil’

2010

potlood op papier

50 x 50 cm

Helen Frik

Handen: die kunnen dingen maken
 
‘Toen ik op een leeftijd van 16 jaar 
begon aan de kunstacademie, moesten 
we erg veel tekenen. 
Model tekenen was anderhalve dag 
per week ingeroosterd en je werd onder 
zachte druk gezet om als het even kon 
ook een ‘vrijwillige’ avond eraan te 
plakken. De concentratie en het door-
zettingsvermogen werd zo elke week 
tot een nieuwe hoogte opgevoerd. 
Het gebruik van je ogen was erg toe-
gespitst: het was zoeken naar wat je 
zag, en dit kon alleen tot beeld komen 
met grote nauwkeurigheid van 
handelingen. Dit begon met keuzes 
– het vel papier, de textuur van het 
oppervlak, de inzet van het teken-
materiaal, waar te beginnen op het 
vlak, hoe groot, enzovoort. 
Nadat deze materiële beslissingen 
waren genomen werd je geconfron-
teerd met de vraag, wat en hoe je ging 
tekenen. 
Een naaktmodel tekenen, maar wat 
tekende je? Noem je die slappe-worst 
lijn haar been, waar pakweg 40 kilo op 

steunt? Is dat grijze gefrommel haar 
huid, en zo ja, welk stuk precies, of 
is dat gewoon veranderlijk licht en 
schaduw? Heeft het model werkelijk 
een dikke houtskool lijn om haar heen, 
zoals de begincontour die je getekend 
hebt en zo ja, laat eens zien waar dat 
zich bevindt, en waar blijft deze ‘lijn’ 
als je om haar heen beweegt? 
Is het belangrijk om de lippen in detail 
te tekenen, wanneer je niet eerst op 
papier haar massa, balans, en structuur 
kunt krijgen? Dit waren belangrijke 
vragen: elke leidt tot een kleine inzin-
king, want je wist meteen de geldigheid 

ervan, en dat je opnieuw, na het uit-
gummen, aan het werk moest.
Bij alle andere opdrachten werd van ons 
verwacht stappen van het denkwerk te 
verkennen door middel van tekeningen. 
Hierop kreeg ik de predicaat een 
‘gorilla’ tekenaar te zijn. Wanneer ik ze 
nu uit de la haal, kan ik dit commentaar 
plaatsen, zeker wanneer ik de model-
tekeningen ernaast zet, die bij ver-
gelijking verfijnd, weloverwogen, en 
soms ook delicaat ogen.

Het kunnen maken wat je wil, en ook 
hoe je het wil. Daar gaat het om.’

‘Wanky Bastard Buisnessman’

2012

waskrijt, pastel, acryl, waterverf

25 x 31 cm
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op	je	horloge	kunt	verifiëren.	Volgens	Bergson	ervaren	we	tijdens	die,	in	de	moderne	
samenleving	steeds	zeldzamer	wordende	uren,	een	tijd	die	hij	de	‘werkelijke’	of	de	‘reële	
tijd’	noemde.	Deze	tijd	is	in	harmonie	met	onszelf	en	met	de	fysieke	wereld	om	ons	heen	
en	wordt	door	Bergson	gekarakteriseerd	als	d u u r,	de	tijd	als	d u u r.	Ik	schrijf	dit	eenvou-
dig	weg	over	uit	het	boek	Stil de tijd	van	Joke	J.	hermsen	en	kwam	tot	de	vermakelijke	con-
statering	dat	ze	over	het	samenstellen	van	het	boek	halverwege	schrijft	dat	ze	om	het	te	
schrijven	en	af	te	ronden	een	plek	in	Italië	heeft	betrokken.	‘De grote tafel heb ik voor de open-
slaande deuren naar de tuin gezet, zodat ik mijn blik kan laten dwalen over de knoestige takken van 

en	stotend)	aaneenrijgen	van	lijnen	en	vlakken	op	papier,	of	het	ontwikkelen	van	een	oor-
spronkelijke	vorm,	in	welk	materiaal	dan	ook,	is	de	verwezenlijking	van	een	metamorfose.	
hierbij	lijkt	het	vakmanschap	in	allerlei	disciplines	weer	te	‘mogen’.

Tijd
Dat	veel	dat	ik	onderneem	met	de	tijd	te	maken	heeft	spreekt	eigenlijk	vanzelf.	Dat	wil	
zeggen	dat	als	ik	de	filosoof	henri	Bergson	mag	geloven,	en	waarom	niet,	we	te	maken	
hebben	met	twee	verschillende	soorten	tijd.	Je	hebt	de	‘gevoelstijd’	en	de	werkelijke	die	je	

Linde Gadellaa 

Als je naar een kaart kijk lijkt de zee 
enkel maar opvulling tussen de landen. 
De angstwekkende dieptes en zijn alles-
vernietigende kracht zijn onzichtbaar. 
Niet op het strand, je bent zo klein 
naast die immense zee. Boten als flat-
gebouwen zijn niet meer dan kleine 
stipjes. Maar in de uitgestrektheid van 
de zee lonkt ook de vrijheid. 
Seaside serenade is de derde video 
uit Linde Gadellaa’s project Een ode aan 
de zee. De video is geïnspireerd op een 
foto die ze als klein meisje altijd in het 

harplokaal zag hangen van tien harpen 
in de branding. 
Haar harplerares vertelde haar dat het 
de vrouwen en kinderen waren die 
wachten op hun mannen die terug 
moesten komen van zee. Vol hoop en 
verlangen. Het magische beeld is haar 
bijgebleven, ze heeft zich altijd af-
gevraagd hoe het in het echt zou 
klinken. 
Ze heeft dit moment uiteindelijk 
werkelijkheid kunnen maken met hulp 
van Astrid Vroegindeweij-Broekema en 

haar harpensemble: Ingrid Cornelisse, 
Zapp Flick-Kraus, Monique Jongerden, 
Michelle Wagenaar, Amy Lumley, 
Anna Vroegindeweij-Broekema en 
Romy Weimer. 
De muziek is een bewerking van het 
Welshe volksliedje: Bugeilio’r gwenith 
gwyn van John Thomas.

Zeer gewaardeerde kunstliefhebber,

Onze in Amsterdam gevestigde 
Frik Collection Ceramic Museum 
vroeg in 2014 aan zes jonge kunste-
naars (Kevin Bauer, Linda Kind, 
Matthias Grothus, Lisa Šebestíková, 
Matthijs Wolthuis, Dario Bongiovanni) 
‘objecten’ te maken, waarop de collec-
tie keramiek uitgestald kon worden in 
een museum tentoonstelling bij galerie 
Nouvelles Images in Den Haag. 
Zoals de jeugd eigen is, pakten ze de 
uitdaging met verve aan en presenteer-
de deze nog jonge kunstenaars een 
prachtig assortiment meubels en 

piëdestals, elk werk toch in hun zeer 
eigen stijl. Inmiddels doen meerdere 
van deze werken dienst in een particu-
lier huiselijk omgeving. 
Sinds de oprichting van het museum in 
2011, heeft het FCCM exposities 
georganiseerd in Zweden, Denemarken, 
Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. 
De breedte van de collectie reikt van 
Rome tot Rwanda, van Victoriana tot 
neolithische seksspeeltjes en van thee-
potten tot grafurnen. Juist de breedte 

en diepte van de bekende keramiek-
wereld inspireert de kunstenaar Helen 
Frik. Het is verheugend voor mij als 
founding directeur van de FCCM, om bij 
elke vertoning buiten het museum meer 
inzicht in de essentie van de stukken te 
verkrijgen. Ieder van ons kent keramiek 
van jongs af aan: niet van onze eerste 
eetbord, want dat was soms van plastic, 
maar wel vanaf kort daarna. 
Dan nuttigen we voor de rest van ons 
leven de noodzakelijke spijzen vanaf 
het glazige oppervlak van keramiek. 
Keramiek blijft: het vergaat niet, tenzij 
het breekt. Prehistorisch keramiek is 
niet zeldzaam, prehistorische meubels 
en kleding daarentegen wel. 
Wij vinden dat onze stukken niet in een 
depot moeten overleven, ons actieve 
ont-zamel beleid zorgt ervoor dat de 
groep Vrienden van het museum steeds 
groter wordt. Deze vrienden nemen een 
of meer stukken mee naar huis, waar 

het echte leven van het keramische 
werk begint.
Voor alle informatie over zowel de Frik 
Collection van tekeningen, als de Frik 
Collection Ceramic Museum, bezoek 
vandaag nog: www.frikcollection.nl

De Directeur,
FCCM Amsterdam

 Overzicht van de installaties in 

 Galerie Nouvelles Images, Den Haag, 

 in 2014 met objecten van:

1 Matthias Grothus 

2 Lisa Šebestíková

3 Linda Kind 

 fotografie: Sander van Wettum

Frik Collection Ceramic Museum

‘Seaside serenade’ 

2013

videofilm

1

2

3
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ontsteeg.	en	zo	schreef	ik	daar	‘het	leek	even	een	belofte	in	te	houden	dat	de	wind	van-
nacht	wat	ging	liggen,	maar	bij	het	opstaan	en	het	openschuiven	van	de	gordijnen	bleek	
dat	het	grijs	alle	gradaties	van	grijs	had	aangenomen,	namelijk	die	ene,	de	meest	droevige	
en	saaiste.	Geen	nood.	Ik	kwam	immers	om	te	werken	en	dat	deed	ik	dus	weer.	Omdat	het	
grote	raam	bij	vlagen	totaal	beregend	was	en	er	bovendien	aan	de	binnenkant	nog	eens	
condens	op	kwam,	was	het	uitzicht	dikwijls	beperkt	tot	dat	van	mijn	tafel.	Daarop	veran-
dert	niet	veel,	behalve	dat	ik	de	houtskool	en	de	kwasten	soms	even	op	een	andere	plek	
neerleg,	als	ik	het	papier	omdraai	en	ruimte	moet	maken.	

de olijfboom en de bloeiende oleanderstruiken daarachter, of nog verder: het met dicht struikgewas 
begroeide dal dat tegen de heuvels aan de overkant opkruipt. Zet me op een plek met uitzicht neer, en 
ik kan werken.’ 

Inis Oirr
Ik	zat	ooit	op	een	plek	die	me,	qua	uitzicht	wel	het	tegendeel	bleek	te	tonen	van	wat	
hermsen	beschrijft,	namelijk	Inis	Oirr,	een	van	de	aran	Islands	aan	de	westkust	van	Ierland.	
hermsen’s	beschrijving	was	dus	het	tegendeel	van	mijn	uitzicht,	dat	meestal	het	grijs	niet	

Een terugkerend onderwerp in mijn 
grafiettekeningen is een vrouwelijk 
mensfiguur. Deze werken hebben vaak 
een groot formaat. Ik teken het lichaam 
groter dan het in werkelijkheid is. 
Voordat ik het teken, fotografeer ik het 
model. Hier gaat een denk- en schets-
periode aan vooraf. 
In het recente werk ben ik zelf het 
model. Tijdens het fotograferen is er 
niemand anders in de ruimte. 
Ik fotografeer mijn lichaam vanuit 
verschillende hoeken. Ik gebruik weinig 
licht. De grens tussen lichaam en om-
geving vervaagt. De foto’s bestaan 

Femke Gerestein

grotendeels uit ruis. Tijdens het foto-
graferen heb ik het totaalbeeld bepaald. 
Daardoor kan ik tijdens het tekenen 
inzoomen op het beeld en mij focussen 
op de details. Tekenend onderzoek ik 
het onderwerp door het van veraf te 
bekijken, door het vervolgens tot zeer 
dichtbij te benaderen en door deze 
beweging te herhalen. 
De toeschouwer ervaart een soort-
gelijke beweging. De tactiliteit van de 
tekening nodigt uit om dichterbij te 
komen. Eenmaal dichtbij verdwijnt het 
totaalbeeld en openbaart zich een 
nieuwe dimensie in het getekende 

Zonder titel

2015

grafiet op papier

335 x 240 cm

Als je de tekeningen van Rosemin 
Hendriks van dichtbij bekijkt dan zie je 
dat die trefzekere lijnen die je van een 
afstand ziet eindeloos zijn geprobeerd 
en gezocht voordat ze hun definitieve 
plaats op het papier vinden. Er is een 
weg in dat gezicht afgelegd, doordat de 
kunstenaar steeds op haar schreden is 
teruggekeerd. Het is de route die de 
kwaliteit van de tekening bepaalt, de 
omstandigheid dat ze die aarzeling 
toont en in het werk integreert. Ze is in 
haar werk meer zichzelf dan ooit. 
Juist daardoor kenmerken de tekenin-
gen zich door een vrijheid van denken 

Zonder titel

2014

houtskool, pastel en conté

75 x 110 cm

oppervlak. In mijn tekeningen probeer 
ik het onderwerp als het ware binnen te 
komen, tot in de details van de tekening 
en soms door het oppervlak van het 
papier heen. 
Deze beweging heen en weer is het 
belangrijkste thema van mijn werk. 
Van veraf naar dichtbij, van binnen naar 
buiten, van hoofd naar lichaam, van 
lichaam naar omgeving, van ik naar jij 
en vice versa. 

en verbeelden die ver aan persoonlijke 
beperkingen en remmingen voorbij 
gaat. Meer en meer kijkt Rosemin 
Hendriks onbekommerd naar haar 
gezicht om iets anders te tekenen: 
haar gezichtsvermogen. 

Als je maar goed genoeg kijkt, kun je er 
ongedachte vergezichten in herkennen. 
De microscopische blik is meteen ook 
een omgekeerde verrekijker. 
Hoe dichterbij je komt, hoe meer je je 
erin verliest.

Alex de Vries in Mister Motley

Rosemin Hendriks 
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plaatsgehad.	het	enerverende	feit	deed	zich	al	snel	voor	dat	we	wel	twee	bewoners	op	de	
weg	hebben	zien	lopen	en	zelfs	een	auto	ons	tegemoet	kwam.	In	de	winkel	was	het	een	
feest.	De	lamskarbonades	lagen	als	het	ware	opgestapeld	en	ook	de	groente	was	aange-
vuld.	Vreemd	genoeg	was	er	helemaal	geen	brood	en	dus	is	er	voor	morgen	een	klein	pro-
bleem.	We	sleepten	de	boodschappen	de	berg	op	naar	ons	huis	en	ik	liep	het	atelier	in	om	
te	zien	of	de	tekeningen	droog	waren.	het	uitzicht	was	niet	meer	relevant.	Ik	kijk	weer	
tegen	een	donker	vlak	aan,	de	avond	is	gevallen,	en	hoor	de	wind	en	de	regen.	het	was	een	
enerverende	dag,	dat	spreekt.

Ik	schrijf	overigens	de	dingen	uit	het	boek	van	hermsen	niet	over	om	ironisch	dan	wel	
cynisch	te	willen	klinken,	maar	meer	vanuit	het	perspectief	van	een	aardig	toeval.	hoe	
kan	het	toch	zijn	dat	ik	uit	de	grote	hoeveelheid	boeken	die	ik	had	kunnen	kiezen,	dit	
werk	meeneem	en	er	iets	in	tegenkom	dat	een	vergelijking	met	hier	kan	doorstaan,	maar	
dan	als	het	ware	het	diapositief,	als	je	dat	zo	kunt	zeggen.	Of	het	door	het	grijs	kwam	laat	
zich	raden,	maar	het	was	een	enerverende	dag,	al	moest	ik	wel	heel	lang	wachten	voor	er	
iets	gebeurde.	aan	het	einde	van	de	middag	leek	het	even	een	beetje	droger	en	dus	beslo-
ten	we	naar	de	winkel	te	lopen.	Vandaag	zou	er	immers	de	grote	bevoorrading	hebben	

‘In mijn schilderijen en tekeningen 
houd ik mij vooral bezig met historische 
thema’s. Ik ben ervan overtuigd dat het 
verleden van belang is voor het heden. 
Het verleden voedt en vormt het heden 
en is er voortdurend mee in onderhan-
deling. Historische gebeurtenissen 
creëren metaforisch gesproken een 
landschap van betekenissen en uit dit 
landschap is het lot van een cultuur af 
te lezen. 

De vele lagen, waaruit een geschiedenis 
bestaat, probeer ik in mijn werk door de 
keuze voor het afbeelden van de mens 

in zijn domein transparant te maken, 
door ze te visualiseren en door hun 
relatie tot het heden in beeld te 
brengen. Waardoor er in de tekeningen 
en schilderijen weer een ander, nieuw 
heden ontstaat. 

Ik ben niet gauw tevreden met mijn 
beelden. Als zij niet of slechts ten dele 
voldoen, veeg ik ze weg. Maar de 
handelingen van het weghalen en weg-
vegen laten sporen achter die weer een 
dialoog aangaan met het nieuwe beeld. 
Zo ontstaat een werk dat uit lagen is 
opgebouwd, net zoals de geschiedenis 

die ik opnieuw vormgeef. Het is een 
herkauwen van materie en gedachten-
goed waardoor de tekening of het 
schilderij door verschillende tijden reist 
en er een nieuwe wereld ontstaat, 
waarin de oude verborgen ligt. 
De menselijke conditie blijft een obses-
sie voor mij. In mijn werk bevraag ik de 
relatie tussen de mens, zijn identiteit en 
zijn maatschappelijke, religieuze en 
biologische context. Daarbij ben ik 
vooral geïnteresseerd in het tragische 
isolement van de mens: zijn eenzaam-
heid, de inperking van zijn vrijheid, 
zijn leven en zijn dood.’

‘Psalter Orgiën’

2015

mixed media

49 x 39 cm

fotografie: Wytske van Keulen 

Voor het direct vastleggen van een 
gedachte of, zoals in het werk van Paul 
Klemann heel vaak een droom, ligt voor 
een deel de kracht van de tekenkunst. 
Je kunt op betrekkelijk snelle manier 
een beeld tekenen, dat direct aangeeft 
welke kant het werk inhoudelijk en 
technisch op moet. Tegelijkertijd is 
tekenen ook vaak een bezigheid die 
geduld vraagt als het onderwerp dit lijkt 
te vragen van de maker. 
In het werk van Paul Klemann komt dit 
meestal mooi samen en zie je altijd een 
directe gedachte, of dus droom 
genoteerd, deze krijgt door het gedul-

dig en gedreven verder tekenen ook 
altijd een meerwaarde en zo ontstaat 
verdieping. Die meerwaarde ligt erin 
dat de beelden een zeer nadrukkelijk 
autonome kwaliteit hebben en een 
mate van vertekening en abstractie 
paren aan de helderheid van de 
gedachte die moet worden uitgedrukt. 
Zijn werken zijn nooit een overdreven 
gedetailleerd gedoe op de vierkante 
millimeter, terwijl je in alles ziet dat het 
detail toch erg belangrijk is. Vaak is het 
detail een substantiële, inhoudelijke 
toevoeging aan het beeld en noem ik 
het detail omdat het zich in de achter-

‘Naakte vrouw volplakken met heilige 

icoonsnippers’

2012

potlood, kleurpotlood en inkt op papier

43 x 57 cm

Natasja Kensmil

grond bevindt of een schijnbaar minder 
belangrijke hiërarchische plek in het 
werk inneemt. 
De werken van Klemann zouden beslist 
veel minder speels en minder indrin-
gend zijn, als die kleine beeldende 
bijdragen ontbraken. Dan zou het werk 
ook illustratiever zijn, wat in dit geval 
een negatieve kwalificatie zou beteke-
nen.

Paul Klemann
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onverminderd	op	hetgeen	er	gebeurt	hier	om	het	huis	en	vooral	in	het	uitzicht.	tot	mijn	
grote	teleurstelling	heeft	mijn	buurman	het	vandaag	vrijwel	totaal	laten	afweten.	een	
keer	ging	hij	snel	in	de	regen	naar	zijn	voorraad	kolen	om	een	emmer	te	vullen.	Uiteraard	
wel	weer	gevolgd	door	zijn	hond.	De	hele	dag	heb	ik	het,	als	het	zicht	het	dus	toeliet,	moe-
ten	doen	met	een	leeg	beeld.	Omdat	een	leegte	er	is	om	te	vullen	besloot	ik	om	te	proberen	
enkele	regels	van	een	essay	van	Seamus	heaney	te	vertalen	of	te	bewerken,	ik	zou	wel	zien	
hoe	het	ging.	hij	schrijft	over	het	gedicht,	waar	ik	dan	graag	het	begrip	beeld	of	beeldende	
kunst	zou	invullen:	de	vorm	van	het	gedicht	is	cruciaal	voor	de	poëtische	kracht	om	dat	te	

hoewel	de	geschiedenis	van	dit	eiland	natuurlijk	de	moeite	waard	is	om	te	bestuderen,	
heb	ik	er	nog	niet	aan	toegegeven	om	de	gidsen	die	ik	kreeg,	samengesteld	en	geschreven	
door	tim	robinson,	te	bestuderen.	Zijn	enorm	dikke	boek	over	alle	aran	Islands	staat	hier	
ook	in	de	boekenkast,	maar	de	bescheiden	bundel	met	gedetailleerde	kaart	die	ik	toege-
stuurd	kreeg	door	Ierse	vriend	J.S.	is	prachtig.	Die	robinson	heeft	in	dat	dikke	boek	onge-
veer	elke	steen	die	hij	tegenkwam	drie	keer	omgekeerd	en	beschreven.	een	klus	van	meer-
dere	jaren.	als	je	bedenkt	dat	het	labyrint	van	muurtjes	hier	eindeloos	is,	moet	het	wel	zo	
zijn	dat	er	veel	geschiedenis	in	zit	of	misschien	ook	wel	eronder.	Mijn	focus	blijft	overigens	

Daar gaat de hand, daar ontstaat een 
lijn en daar groeit het beeld van een 
gezicht van een vrouw. Daar is het 
gezicht, daar de neus, maar is het wel 
een neus, is het beeld hier niet bewust 
aangetast en op scherp gezet? En wat 
doet die vorm daar onder, een brood-
rooster? Rader woman kijkt ons aan, 
maar dwaalt in onze ogen weg. Zij ziet 
de Passer-by vrouw in mantelpakje niet. 
Zij blijft ons aankijken. We lopen weg. 
Volgen een route op een aangegeven 
kaart en ineens zijn we deel van een 
gezicht en worden wij Space face. 
Er zijn meerdere routes te ‘bewandelen’ 

in het werk van Mariëtte Linders en 
geen route is voor de hand liggend of 
vooraf bepaald. De georganiseerde 
combinatie van negen tekeningen is 
op zichzelf een beeldende route die de 
verbeelding tart. 
Wij moeten de beelden waakzaam 
bekijken. We staren desnoods vanuit 
de Black Box een door rechte lijnen 
getrokken wereld in. Proberen ons te 
hechten aan een punt, maar dan glijdt 
de blik naar links en is de ontmoeting 
met Amatrude Amalfi een feit. 
Ik probeer in haar wereld, haar geest 
door te dringen, maar raak de weg kwijt 

‘Passer-by’

2014

potlood en inkt op plastic

74 x 46 cm

moet zijn om hun eigen kwaliteiten te 
benadrukken. In het werkproces 
verandert hij spelenderwijs de context 
en wordt er een soort kloof gecreëerd 
tussen de werelden van kennis en 
ervaring. Het is aan de toeschouwer om 
deze kloof op persoonlijke manier te 
overwinnen.

Hannes Nienhüser

Het werk van Hannes Nienhüser is op 
een bepaalde manier verwarrend en 
tegelijkertijd misschien wel amusant. 
Het kan worden opgevat als een 
kleurrijke aanpak om bepaalde 
patronen en onlogische elementen 
uit het dagelijks leven onder de loep 
te nemen. Als gevolg hiervan worden 
de materialen en vormen die hij kiest 
verwijzingen naar de wereld van 
alledaagse objecten. 
Deze alledaagse objecten zijn ons zo 
vertrouwd dat er een groot contrast 

‘Worry Wheel’

2014

hout, metaal, zijwieltjes

45 x 45 x 50 cm

in het labyrint van lijnen, haar voile, 
haar haar. Verdwaal in felle ogen, wil 
me terugtrekken in mijn Black Box, 
maar vind verlossing bij de Waitress. 
Ze is de kleinste van het hele stel, maar 
ontroerend. Kijkt weg, is toch ook in 
zichzelf gekeerd en dan draait zij, de 
maakster van al deze fraaie tekeningen, 
zich om It’s me.

Mariëtte Linders Margriet Luyten

‘Mijn werken zijn, zoals het in vak-
kringen heet, Jacquard geweven op een 
Dornier weefmachine in het TextielLab 
van het Textiel Museum in Tilburg. 
De afbeeldingen voor de wandkleden 
vinden hun basis in Zuid-Afrika 
gemaakte foto’s. Ik heb me laten 
inspireren door de imposante en uit-
gestrekte natuur in combinatie met de 
indringende gedichten van de Zuid-
Afrikaanse dichter Antjie Krog. 
In haar bundel Liederen van de Blauw-
kraanvogel staan gedichten uit de 
overgeleverde literatuur die is 
geschreven in het Xam, de taal van de 
Kaapse Bosjesmannen. Hierin wordt 
de geschiedenis geschetst van hun 
verloren gegane cultuur. 
De dichtregels op de wandkleden zijn 
geborduurd in de klassieke kruissteek, 
een oude naaldkunsttechniek.

‘Ek sal sit en wag tot die storie insweef 

in my oor’

(gedicht Antjie Krog)

Rheenendal, Zuid-Afrika

2012

Jacquard geweven, dubbelvoudig weefsel

mohair, hand geborduurd

160 x 240 cm

fotografie: Peter Cox
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Ierland	ging	om	er	te	werken.	en	sindsdien	elk	jaar	de	behoefte	heb	gevoeld	om	terug	te	
keren?	het	kan	geen	toeval	zijn.

Waar de hand zingt
De	tegenstelling	die	uit	deze	titel	blijkt	zal	ook	in	de	werken	in	de	tentoonstelling	in	
Drawing	centre	Diepenheim	en	het	hoofdgebouw	van	Kunstvereniging	Diepenheim	te	
zien	zijn	in	tekeningen	en	ruimtelijk	werk.	De	tentoonstelling	wil	iets	tonen	over	de	nood-
zaak	onszelf	te	verbinden	met	de	wereld	en	er	tevens	weer,	door	het	maken	van	beeldende	

doen	wat	altijd	is	en	altijd	zal	zijn:	de	credits	van	poëzie	in	het	algemeen.	De	kracht	om	dat	
kwetsbare	deel	van	ons	bewustzijn	met	die	taal	te	overreden	van	zijn	gelijk,	in	tegenstel-
ling	tot	het	bewijs	van	verkeerdheid	alom,	de	kracht	om	ons	te	herinneren	dat	we	jagers	
waren	en	verzamelaars	van	waarden,	dat	onze	totale	eenzaamheid	en	smart	eervol	zijn.	In	
zoverre	dat	zij	eveneens	een	verdienste	van	ons	levendige	menselijk	bestaan	zijn...	pffffffff.	

het	is	het	einde	van	de	dankrede	die	hij	uitsprak	bij	het	ontvangen	van	de	nobelprijs	voor	
literatuur	in	1995.	Is	het	(weer)	toeval	dat	dat	het	jaar	is	waarin	ik	voor	het	eerst	naar	

Kathrin Schlegel

Lost embrace
De vaas die Kathrin Schlegel bijdraagt 
als kunstwerk aan de tentoonstelling 
‘Waar de hand zingt’ is in zichzelf een 
dualiteit. Een omhelzing kan op zich 
een liefdevolle daad zijn. De omhelzing 
van een menshoge vaas is een daad 
van andere orde. Als de maker van de 
menshoge, nog iets natte en zachte 
vaas van klei, haar omhelst, verstoort 
zij op brutale wijze het streven naar 
perfectie en harmonie. 
Door deze ambigue handeling van 
symbolisch formaat laat de kunstenares 
sporen achter in het materiaal waarmee 
zij de vaas tot sculptuur transformeert. 
Haar signatuur is er een die de schoon-
heid aantast, maar die je als kijker ook 
dwingt na te denken over de noodzaak 
dit te doen. Het dwingt ons om rond 
te lopen, te overwegen of die vinger-
afdrukken in de huid van de vaas een 
provocatie zijn of een aanzet tot een 
inhoudelijk debat over mooi en lelijk. 

De menshoge porseleinen vaas 
geproduceerd in het Chinese Jing-
dezhen, geglazuurd in Jingdezhen 

Hinke Schreuders (1969, AKI Enschede) 
maakt sinds 2003 borduurwerken. 
De keuze voor dit medium is heel 
bewust – het idee van netheid dat in 
het borduren opgesloten ligt en dat 
verbonden was met meisjes op weg 
naar hun rol als ‘deugdzame vrouw’, 
krijgt bij haar een dubbele lading. 
Haar benadering van de techniek heeft 
het perfecte in zich, maar laat opzet-
telijk ruimte voor fouten en slordig-
heden. Deze onvolkomenheden doen 
voluit mee in de compositie en zeg-
gingskracht van het werk. Met het 
gebruik van motieven uit het verleden 

‘Lost embrace, hugged vase’

2012

Chinees porselein 

182 x 58 x 56 cm

fotografie: Roel Backaert

– gevonden in sprookjes als Roodkapje, 
op Victoriaanse merklappen of in kunst-
historische bronnen – sluit Schreuders 
aan bij de traditie. Door die echter te 
combineren met bijvoorbeeld foto’s uit 
haar persoonlijke archief, maar ook 
beelden uit de pornografie, voegt ze 
een hedendaagse component toe die 
aansluit bij veranderde rolpatronen en 
laat ze zo de betekenis van de totale 
voorstelling kantelen. 
Een lieflijk beeld krijgt een scherpe, 
soms zelfs unheimische of melancho-
lieke ondertoon, onschuld wordt door-
spekt met zelfbewuste seksualiteit. 

In 2008 begon ze de doorlopende serie 
Works on paper, die is gemaakt op 
bladzijden uit damesbladen uit de jaren 
vijftig. Daarbij legt ze met draad en 
naald een nieuwe laag over de bestaan-
de beelden van de fotomodellen uit die 
tijd, waardoor al werkend een ander 
verhaal ontstaat. 
Het afgelopen jaar voegde Hinke 
Schreuders aan deze serie enkele land-
schappen toe. Waar eerder steeds 
vrouwenfiguren nadrukkelijk centraal 
stonden, zijn de landschappen juist leeg 
en verstild.

Hinke Schreuders

‘Views on paper #5’

2015

garen op papier op doek

25 x 17 x 5,5 cm

Qingbai stijl met groenig witte jade-
glazuur. Jingdezhen staat bekend als 
de porseleinhoofdstad van China van-
wege haar 1700-jarige historie van 
productie van aardewerk van uitmun-
tende kwaliteit. 
Kathrin Schlegel werkt met zeer uit-
eenlopende media: van sculpturale 
objecten, performances, installaties 
en video’s tot sociale interacties. 
Het beginpunt vormt altijd een specifiek 
idee in relatie tot een bestaande con-
text en plek. Zij observeert de bijzonder-
heden van locaties en de sociale orde 
die zich daar manifesteert en vertaalt 

deze in een vaak tijdelijk en plaats-
gebonden werk. Die tijdelijkheid is ook 
terug te vinden in het materiaal dat zij 
gebruikt: bloemen en vegetatie, spiege-
lende materialen, symbolische objec-
ten, zeepbellen of licht. Zowel vergan-
kelijkheid als alledaagsheid spelen een 
centrale rol in Schlegel’s brede oeuvre.
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waarlijk	wonder	en	mijn	dank	is	groot	dat	zij	de	uitnodiging	mee	te	doen	zo	verrassend,	
krachtig	en	kordaat	hebben	willen	invullen	met	nieuw	werk.

kunst,	afstand	van	te	nemen.	De	kunstenaar	staat	in	de	wereld	en	zoekt	op	een	vel	papier	
of	in	een	bepaald	materiaal	naar	zijn	plaats	en	verbeeldt	zijn	eigen	verhaal.	Voor	een	deel	
heb	ik	gezocht	naar	werken	die	in	de	zin	van	materiaal	traditioneel	kunnen	worden	
genoemd,	klei,	keramiek,	beton,	gegoten	aluminium,	maar	ook	borduurwerk	en	weefsels.
het	hoeft	misschien	geen	betoog	meer	dat	met	een	dergelijke	titel	de	keuze	van	de	kunste-
naars,	en	nog	explicieter	de	werken,	op	een	intuïtieve	manier	is	gebeurd.	Dat	enkele	deel-
nemers	geïnspireerd	raakten	door	die	titel	en	het	uitdagend	vonden	om	met	het	resone-
ren	van	de	woorden	waar de hand zingt	in	hun	hoofd	tot	nieuw	werk	zijn	gekomen,	is	een	

Lisa Šebestíková 

‘Door middel van herkenbare objecten 
probeer ik de werkelijkheid een draai 
te geven om de toeschouwer te 
confronteren en om een nieuwe moge-
lijkheid van perceptie te bieden die zijn 
fantasie gaat prikkelen. 
De meubelbeelden vormen al een vrij 
grote serie die in zijn totaalbeeld een 
ruimtelijke/lijfelijke, imaginaire wereld 
vormen, waar de nieuwere werken 

‘Partly done / melted series’

2012

hout, polyester, katoen, was, messing

variabele afmetingen

De grote werken verbeelden de 
vrouwen groter dan in werkelijkheid en 
in een recente zaal vullende presen-
tatie, in het Bonnefantenmuseum in 
Maastricht, kwam de impact en de 
kracht van haar werken optimaal over. 
Het is niet alleen maar expressie en 
gebaar. Integendeel. Details zijn 
delicaat en subtiel getekend en Aline 
Thomassen vindt een prachtige balans 
in die bijna woedende werken en de 
intimiteit die je verwacht bij de afbeel-
ding van een vrouwenlichaam. 
Zij leerde de vrouwen kennen als zelf-
standige, sterke en expressieve per-

De enorme tekeningen die Aline 
Thomassen maakt met aquarelverf op 
papier zijn vooral gebaseerd op 
ervaringen tijdens haar werkperioden 
in Marokko. Zij verblijft regelmatig in 
dit Noord-Afrikaanse land en heeft zich 
door de cultuur en haar contacten met 
de Marokkaanse vrouwen laten leiden 
tot vrijpostige en brutale werken, 
waarin ze de vrouw groots en naakt 
afbeeldt. De intensiteit waarmee de 
werken zijn gemaakt, de vaart in hoe zij 
tekenend handelt, is gecontroleerd vrij. 

Dieke Venema

Het uitgangspunt in de veelal van klei 
of gips gemaakte grote beelden van 
Dieke Venema lijkt vooral gebaseerd op 
haar gevoel voor organische vormen. 
In eerder werk leken de beelden spon-
taan en uit affiniteit met meanderende 
en vloeiende lijnen te zijn ontstaan, 
maar in het nieuwe werk, dat ze 
speciaal maakte voor ‘Waar de hand 
zingt’ gooit ze het over een andere 
boeg. Dit werk is van het veel weerbar-
stiger beton en vereist een constructief 
begin voordat er met het natuurlijk 
eerst vloeiende materiaal uiteindelijk 
tot de vereiste vorm kan worden 
gekomen. Het beeld dat uit twee tegen 
elkaar ‘leunende’ vormen bestaat is 
manifester dan eerder werk. Je zou 
kunnen zeggen dat de beeldhouwers 
hand er iets minder vloeiend in is 
gebruikt. Maar in de sporen in het 
beton kun je toch ervaren dat Dieke 
Venema elke plek van het beeld heeft 
vormgegeven op de manier zoals zij 
het wil. De huid van het beton is grillig. 
Het werk lijkt naar een evenwicht te 
zoeken dat vanzelfsprekend door de 
beeldhouwer wordt gevonden. 

Het beeld is van twee kanten volkomen 
gesloten maar laat aan twee andere 
zijden openingen zien, waardoor je er 
doorheen kunt kijken. Aan de boven-
kant lijkt het werk door een bepaalde 
gekrulde vorm bij elkaar te worden 
gehouden. Hoewel de aanvankelijke 
gedachte was beeldend te reageren op 
uitgeknipte figuurtjes waar je mee kunt 
spelen en plakken, is het betonnen 
beeld zwaar en manifest geworden en 
heeft zijn context en betekenis 
gecreëerd. 
Dieke Venema heeft dit beeld als een 
van de eerste kunstenaars die gebruik-
maakte van Werkplaats Diepenheim 
ter plekke gemaakt.

Zonder titel

2014

200 x 200 x 150 cm

beton en pigment  

Te zien in de beeldentuin van 

Kasteel het Nijenhuis / Museum de Fundatie, Heino

Aline Thomassen 

Aline Thomassen

2012

aquarel op papier

268 x 151 cm

Arno Kramer
Februari	2015

als reactie op ruimten naadloos op aan-
sluiten. 
Kortom, ik ben geïnteresseerd in de 
verhouding van de mens tot de dingen 
en balancerend tussen kunst en design, 
ben ik op zoek naar een pure, maar ook 
speelse ervaring met het vertrouwde 
vormen en voorwerpen om ons heen.’

soonlijkheden, die gewend zijn op hun 
eigen wijze te overleven en hun weg te 
kiezen. Deels manoeuvrerend binnen 
tradities en moderniteit, tussen cul-
turele, morele en godsdienstige restric-
ties en gewenste vrijheid. Dat zijn de 
begrippen die als een katalysator wer-
ken voor de emoties en ervaringen die 
Aline Thomassen in haar werk tot uit-
drukking wil brengen. Haar radicaliteit 
gaat zover dat zij zelfs in het papier 
snijdt en zo de figuren ‘aantast’. 
Dit versterkt haar idee van een mix van 
schoonheid en rauwheid die zij overal 
in Marokko ervaart. 
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Thijs Zweers

Thijs Zweers’s tekeningen, die in hun 
donkerte heel fijnzinnig zijn, hebben 
een raadselachtige en mystieke kant. 
De basis voor het werk, zoals hij zelf 
omschrijft, zijn interpretatie van de 
virtuele wereld, als autonome werke-
lijkheid. 
‘Het is meer dan zomaar een secundaire 
werkelijkheid. Hoewel de virtuele 
wereld een product van ons eigen 
handelen is, hebben we als individuen 
beperkte invloed op hoe die wereld er 
dan uit ziet. Niemand heeft absolute 
controle of volledig overzicht. Het is 
een wereld die ontstaat uit alle beetjes 
informatie samen. Daarbinnen zijn we 
soms schepper, soms toeschouwer.’ 
Zijn visie wordt dus als kunstwerk niet 
digitaal gepresenteerd, maar zij wordt 
‘eenvoudig’ in de oudste techniek die er 
is, het tekenen, getoond. 
Deze combinatie maakt zijn werk op 
een bijzondere wijze actueel. De hand-
getekende beelden, virtuele beelden, 
worden in krachtige tekeningen 
gematerialiseerd. De tekeningen 
hebben ook een dermate delicate kant 
dat je je als kijker niet meer bewust bent 

Ina van Zyl 

van waar de beelden oorspronkelijk 
vandaan komen. De autonome kwaliteit 
is krachtig, getuigt van visie, en soms 
blijven er reminiscenties met ons ver-
leden visueel in doorklinken. 
Verbeeldde Thijs Zweers eerst personen 
die hij groepeerde in zijn werk, in de 
huidige tekeningen speelt vegetatie 
een belangrijke rol. Met de door hem 
steeds op vreemde manier ingevoegde 
lichtvlekken, blijft het raadselachtige en 
mystieke in tact.

‘Zero One No. 11’

2014

Siberisch krijt op papier

130 x 120 cm

‘In mijn werk valt het alledaagse samen 
met mijn herinneringen, verlangens, 
ergernissen en angsten. 
Deze vermenging voltrekt zich in fasen 
en resulteert in een persoonlijke nood-
zaak om een tekening of schilderij te 
maken. Alles wat ik teken of schilder 
heeft voor mij zowel een aantrekkelijke 
als een afstotelijke kant. Zonder die 
dubbelzinnigheid zou voor mij de 
prikkel afwezig zijn om er vorm aan te 
geven. In het eindproduct – de tekening 
of het schilderij – streef ik ook naar 
dubbelzinnigheid: soms zoek ik naar 
het tragikomische van een situatie, op 

andere momenten juist naar het 
dreigende dat tegelijkertijd poëtisch 
kan zijn. Tekenen en schilderen is voor 
mij een manier om een beeld te door-
gronden. Er ontstaat dan een afstand 
tussen mijzelf en het gekozen object. 
Paradoxaal genoeg wordt daardoor het 
eigenlijke onderwerp waarmee ik mij 
bezighoud, zichtbaarder: de vervreem-
ding, eenzaamheid en beklemming die 
schuilgaat achter het schijnbaar banale. 
De wereld van associaties die een 
uitsnede oproept, intrigeert mij. 
De uitsnede verleent aan mijn door-
gaans kleine werken een monumentaal 

karakter en draagt zodoende bij aan de 
spanning. Met mijn titels wil ik de kijker 
op een spoor zetten, maar de werkelijke 
betekenis blijft altijd vrij verscholen. 
De dingen die ik teken of schilder 
houden zo het midden tussen objec-
tieve weergave en een lading die ik 
eraan toekent.’ 

‘Mother’s Day’

2015

houtskool en pastel op papier

70 x 50 cm

fotografie: Jaring Lokhorst

Courtesy Galerie Onrust Amsterdam

Colofon 
Dit Magazine is uitgegeven naar 
aanleiding van de tentoonstelling 
‘Waar de hand zingt’, die van 
21 maart tot en met 31 mei 2015 
te zien is in het hoofdgebouw van 
Kunstvereniging Diepenheim aan 
de Grotestraat en in Drawing Centre 
Diepenheim – Kuimgaarden 1.
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