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K U N S T V E R E N I G I N G

‘Anatomy of the Digital’
Daleen Bloemers – Joachim Coucke – Kok & Deiman – 

Thomas Hämén – Ian Paul de Ruiter  –  Marleen Sleeuwits

De groepstentoonstelling ‘Anatomy of the Digital’ brengt verschillende ruim-

telijke werken samen die de weerbarstige relatie tussen digitale media en het 

dagelijks leven tegen het licht houden. De vluchtigheid van het digitale en de 

noodzakelijke materialiteit van onze zintuiglijke waarneming staan hierbij 

centraal. Onzichtbare software en algoritmen verschijnen in verschillende 

gedaantes in ons alledaagse bestaan. Naast de interfaces van touchscreens of 

algoritmes van applicaties, zijn er harde schijven, kabels en specifieke visuele 

symbolen die deze nieuwe dimensie belichamen. 

Drawing Centre Diepenheim:

‘J’essaye de me reconstruire’

Ronny Delrue

Het kunstwerk staat bovenop het pompgemaal 
van het Waterschap Vechtstromen en biedt de 
gelegenheid om het ontwerp van het Gazebo van 
Urbain Mulkers vanaf hoogte te bekijken.
MONOMET is geheel uit staal gemaakt, het is 
een mono-metalen volume. 
De titel verwijst ook naar een monoliet, een op 
zichzelf staande steen met een rituele betekenis 
zoals een menhir of een dolmen.

In het Gazebo van Diepenheim 
aan de Oude Goorseweg

MONOMET 

een kunstwerk van Lucas Lenglet

Kijk op
www.kunstvereniging.nl

Openingstijden
wo t/m zo van 12.00 tot 16.00 uur; 
april t/m oktober 11.00 tot 17.00 uur

ten, sculpturen en displays. Er ontstaat een installatie 
die een nieuwe ruimtebeleving opwekt. Het werk 
bevindt zich op het snijvlak van afbeelding, verbeelding 
en ruimtelijke ervaring, tussen geconstrueerde fictie en 
werkelijkheid. De installatie gebruikt de schijnbaar 
rationele taal van de architectuur tegen zichzelf en 
overschrijft zo de bestaande ruimte-indeling, met lijnen, 
vlakverdelingen of sculpturen. Zo creëert ze nieuwe 
kansen voor het menselijk lichaam om zich opnieuw te 
verhouden tot de ruimte en deze met andere ogen te 
zien.

Marleen Sleeuwits (1980, NL) behaalde haar BA van de 

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) in 

2003 en haar MA in 2005 aan de St. Joost Academie in Breda. 

Haar werk was o.a. te zien bij het Nederlands Fotomuseum 

(Rotterdam), Paleis Soestdijk en Core New Art Space 

(Denver, VS). Haar werk werd genomineerd voor Hyères 

International Festival of Fashion and Photography, 

Prix de Rome en Foam Talent. 

Marleen Sleeuwits woont en werkt in Den Haag.

Er ontstaan steeds meer mengvormen van 
deze nieuwe beelden en herkenbare gebruiks-
voorwerpen die leiden tot onverwachte 
verschijningsvormen. Het zijn fysieke sporen en 
fragmenten van een virtuele dimensie die steeds 
vaker tastbaar worden in ‘onze’ realiteit.
Deze nieuwe relatie van materiaal en visueel 
beeld staat centraal binnen de praktijk van de 
deelnemende kunstenaars en binnen deze 
tentoonstelling. 
Neem bijvoorbeeld de onophoudelijke technische 
ontwikkelingen die tot een overvloed aan nutte-
loos geraakte hardware en kabels leidt. Dit is het 
vertrekpunt voor een organisch ogende instal-
latie die lijkt te vergroeien met de architectuur 
van de Kunstvereniging (Joachim Coucke). 
Sporen van virtuele beelden en gebruiksvoor-
werpen komen samen in tedere, kleinschalige 

ruimtelijke constructies (Kok & Deiman) of 
voegen zich samen tot monumentale sculpturen 
als nieuwe symbolen met een eigen aura 
(Ian Paul de Ruiter). Daarnaast is er de wissel-
werking tussen een gesimuleerde ruimte en 
menselijke beleving van de bestaande 
architectuur (Marleen Sleeuwits). 
Of de aandacht voor de werkwijze van machinale 
processen en digitale beelden die delen van het 
menselijk lichaam nabootsen en reduceren tot 
absurde gestes en verontrustende collages 
(Thomas Hämén, Daleen Bloemers). 

‘Het digitale’ belichaamt een eigen wetmatigheid 
en verkrijgt een herkenbare en toch nieuwe 
gedaante die versmelt tot eigentijdse ruimtelijke 
en visuele beeldtaal. Samen vormen zij ‘Anatomy 
of the Digital’.



Ons menselijk lichaam en het beeld dat wij van onszelf 
en van elkaar vormen is het vertrekpunt voor het werk 
van Daleen Bloemers. Zij verzamelt analoge en digitale 
afbeeldingen van lichamen afkomstig uit de meest 
uiteenlopende bronnen: van historische schilderijen, 
particuliere foto’s van benen van zwangere vrouwen 
of willekeurige portretten van onbekenden. Zij voegt 
deze samen tot collages van neutrale, onherkenbare 
lichamen, die geen identiteit meer lijken te hebben en 
zich toch een houding proberen te geven. Zo ook in 
haar nieuwe installatie ‘A Privat Understanding II’ van 
fotocollages die op transparante folie geprint in de 
ruimte zweven. Door de luchtige constructie lijken het 
vluchtige schimmen van een ongemakkelijke gestalte, 
een menselijke verschijning zonder mens te zijn. 
Bloemers’ werk gebruikt op tedere en poëtische wijze 
de absurditeit van ons idee over de maakbaarheid van 
het lichaam. Zo ook in haar sculpturale werk ‘I am happy 
to hear you are doing fine’. De titel verwijst naar de 
uitdrukking die gebruikt wordt als een oppervlakkige 
vorm van communicatie zonder echte belangstelling 
voor de ander te tonen. De veranderlijkheid van de 
tussenmenselijke relatie, het groeiende ongemak met 
de lijfelijke aanwezigheid van de ander en het vervagen 
van intimiteit – het zijn randverschijnselen van een 
toenemende digitale communicatie die gepaard gaat 
met fysiek ongemak.

Daleen Bloemers (1990, NL) heeft haar BA behaald op 

de St Joost Academie in Breda en volgt nu de Master Fotografie 

aan dezelfde academie. Haar werk werd tentoongesteld o.a. 

bij Breda Photo 2016, Photoville New York 2017 en Eye Institute 

Amsterdam. Bloemers woont en werkt in Rotterdam.

Kabels, ventilatoren, led-verlichting en overige 
‘ingewanden’ van technische apparatuur zijn het 
werkmateriaal voor de Belgische kunstenaar 
Joachim Couke. De schijnbaar nutteloos geraakte 
onderdelen gaan op in nieuwe beelden en lijken op 
een onverwachte wijze zelfs bezield. 
De Kunstvereniging toont twee reeksen werken van 
Coucke. De bovenverdieping wordt ingenomen door 
‘Frequently Answered Questions ‘. Een vijftal sculpturen 
voegen zich tussen het plafond en de vloer. Het zijn 
organische vormen, barokke trossen van onbruikbare 
kabels, die associaties van plantaardige gewassen 
oproepen en hun eigen ruimte creëren. Op de begane 
grond zijn ‘Containing the Future — Face off time II’ en 
‘Containing the Future — Portrait mode’ te zien, twee 
edities uit een serie werken. Iedere plastic bak herbergt 
een assemblage aan technisch materiaal, bijvoorbeeld 
computerventilatoren, een boek, een masker en kabels. 
Veilig bewaard achter plexiglas, toont Coucke deze als 
een zorgvuldig samengevoegde en tedere voorstelling, 
als een ‘momento mori’ voor de laatste fase van een 
machinaal tijdperk.

Joachim Coucke (1983, BE) heeft gestudeerd aan de KASK in 

Gent en is laureaat van het HISK. Zijn werk werd internationaal 

getoond bij o.a. Yoko Uhoda Gallery (2016, Luik), Johannes 

Vogt Gallery (2015, New York), CCA Ujazdowski Castle (2014, 

Warschau). Coucke is naast zijn artistieke praktijk ook werk-

zaam als curator (medeoprichter DASH in Kortrijk). 

Coucke woont en werkt in Waregem, België.

Het kunstenaarsduo Kok & Deiman onderzoekt de 
representatie van complexe systemen en hoe deze zich 
verhouden tot de realiteit. Denk hierbij aan symbolen en 
schema’s die gebruikt worden binnen architectonische 
tekeningen, 3d visualisatie programma’s of in andere 
systemen van kennisoverdracht. Het is een virtueel 
communicatiesysteem, waaruit de kunstenaars de 
kleinst mogelijke citaten kiezen – een indicatie van 
een oppervlak, een symbool of een lijn. Door uit te 
vergroten, te imiteren of juist te verkleinen ontstaan er 
nieuwe manieren van kijken naar de modellen die wij 
gebruiken om deze realiteit vorm te geven. Het zijn 
de fragmenten en verandering van schaal, die de
complexiteit van modellen en de onvoorspelbaarheid 
ervan aankaarten, zoals het werk ‘Coupling Series’. 
Een selectie van kleinschalige sculpturen is samen-
gebracht in de installatie in de Kunstvereniging. 
De afzonderlijke assemblages bestaan uit objecten en 
visuele sporen uit het digitale domein die aan elkaar 
gekoppeld worden door een subtiel systeem van 
verbindingsstukken die herinneren aan een doe-het-zelf 
bouwpakket. De open, speelse relatie tussen de elemen-
ten zou ieder moment kunnen veranderen en nieuwe 
constellaties kunnen vormen. 

Het kunstenaarsduo Kok & Deiman is een samenwerking 

van Tom Kok (1987, NL) en Jan Willem Deiman (1986, NL). 

In hun praktijk richten zij zich op verschillende onderzoeken 

naar modellen, diagrammen en andere representatieve media. 

Beide kunstenaars wonen en werken in Utrecht. 

Tentoonstellingen van hun samenwerking hebben plaats-

gevonden in het Van Abbemuseum (Eindhoven), NP3 

(Groningen), Galerie Fortlaan 17 (Gent, België), Museum 

of Contemporary Art (Skopje, Macedonië), Art Rotterdam en 

GEH8 Kunstraum (Dresden, Duitsland).

Het werk  van Thomas Hämén functioneert als een 
fysiek knooppunt van verschillende referentiekaders. 
De interesse van Hämén gaat uit naar de wederzijdse 
beïnvloeding van het virtuele domein en de fysieke 
realiteit. Hierbij maakt Hämén gebruik van een grote 
diversiteit aan media; van video’s, schilderijen en 
tekeningen tot sculpturen, machines en installaties. 
Een bijzondere interesse gaat uit naar technisch 
apparatuur die het menselijke lichaam imiteert, 
de beweging van een hand of het zacht wiegen van 
een voorwerp. Deze vorm van simulatie komt op 
verschillende manieren terug in de werken ‘Bruises I’ 

en ‘Bruises II’. Beide werken bestaan uit panelen van 
huidkleurige stof, die onder de geschilderde blauwe 
plekken zit. Achter het oppervlak gaan machinale 
onderdelen schuil: een hart dat als studiemateriaal 
dient voor de bloedsomloop of een onderdeel uit een 
massagestoel dat handbewegingen imiteert. 
De suggestie van huid functioneert hier haast als een 
interface, een smetteloos oppervlak dat pas door 
interactie met de buitenwereld – een wondje of een 
blauwe plek bijvoorbeeld – tekens laat zien van het 
complexe systeem dat hierachter zit. De wisselwerking 
van systemen wordt op een geheel andere manier 
gethematiseerd in de sculptuur ‘Let your animation run 
wild’. De voorstelling laat een vrij onwaarschijnlijke 
ontmoeting zien tussen twee animatie-figuren die 
bepalend zijn voor de technische ontwikkeling van 
het genre. T-1000 is een personage uit de film The 
Terminator (1984), met de missie om de mensheid te 
vernietigen. De destijds vooruitstrevende techniek 
maakte hem ook een pionierend symbool op het gebied 
van de animatietechniek in de filmindustrie. 
Nemo – de clownvis – is de hoofdrolspeler in de Disney-
film Finding Nemo uit 2003, die bijzondere populariteit 
geniet bij een jong publiek. Zoveel zelfs, dat de vraag 
naar zijn levende soortgenoten zo groot werd, dat ze 
in hun natuurlijke habitat overbevist raakten en in 
bepaalde regio’s zelfs uitgestorven zijn. Dit staat bekend 
als ‘Nemo-effect’, waarin een animatie – een fictieve, 
virtuele personage – oorzaak is voor een onomkeerbaar 
feit, een ecologische ramp. T-1000 dient dan hier ook 
niet de mens te doden, maar juist de animatie en tegelijk 
het gevolg van zijn eigen succes en wellicht ook zijn 
oorzaak – de menselijke verbeelding.

Thomas Hämén (1987, Zweden) heeft in 2014 zijn MA Fine Arts 

behaald aan de Royal Institute of Art (Stockholm) en in 2017 

zijn residentie aan De Ateliers (Amsterdam) afgerond. 

Hämén’s werk werd geëxposeerd bij o.a. Clearview Gallery 

(London), Annaelle Gallery (Stockholm), Konstmuseum 

(Stockholm) en De Ateliers. Daarnaast is Hämén curator voor 

de Luleå Biennale 2018. 

Hämén woont en werkt in London en Luleå.

Wetenschappelijke theorieën en natuurkundige feno-
menen zijn een bron van inspiratie voor Ian de Ruiter. 
De groeipatronen van bloemkool, moleculaire 
structuren en hoe definieer je ‘leegte’; onze waarneming 
van de wereld om ons heen wordt mede bepaald door 
de abstracte, wetenschappelijke kennis die wij hebben. 
Daar staat tegenover dat onze waarneming zich hierin 
niet altijd laat vatten of zelfs de wetenschappelijke 
kennis overstijgt. Waarom voelt de ene plek kil terwijl 
de andere juist uitnodigt? En wanneer begint een 
voorwerp zijn eigen leven te leiden? En hoe kijken wij 
door de lens van onze digitale realiteit naar de stoffelijk-
heid van onze omgeving? Het zijn vragen die aan bod 

komen in het werk van De Ruiter, zo ook bij de 
monumentale sculptuur ‘Odoodem’. 
De titel is ontleend aan een inheemse Amerikaanse taal 
‘Ojibwe’ en betekent ‘van dezelfde oorsprong zijn’ en 
is tevens de bron van het begrip totem(paal). 
De sculptuur is ontstaan in het Europees Keramisch 
Werkcentrum waar De Ruiter met klei is gaan werken, 
een materiaal dat volgens hem zijn eigen ‘animisme’ 
heeft; het heeft een eigen leven. Deze kwaliteit ligt aan 
de grondslag van de sculptuur die deze energie bundelt 
in een monumentaal beeld dat de bezoeker dwingt zich 
ertoe te verhouden. De wisselwerking van kennis en 
ervaringswaarde speelt ook een rol bij het werk ‘Metaxu’ 
een geometrische structuur met een centrale vierkante 
uitsnede. Het roestig bruin ogend oppervlak blijkt van 
dichtbij uit kleine kleurige zandkorrels te bestaan, 
uit primaire en secundaire kleuren. Het beeld belichaamt 
het kleurenspectrum dat wij zien en daarnaast het 
infrarode en ultraviolette licht dat wij niet zien, maar 
dat hier voelbaar aanwezig is. Het kleurenspectrum is 
een voorbeeld voor een wetenschappelijk systeem 
dat wij gebruiken. Maar ook het kleurenspectrum heeft 
een begin en een einde en wat vindt erbuiten plaats? 
De Ruiter stelt een hypothetische vraag of wetenschap 
een vorm van fictie zou kunnen zijn. De abstractie van 
kennis, media en systemen die onze waarneming 
beïnvloeden maken bij de Ruiter plaats voor het wezen-
lijke instrument dat wij gebruiken om realiteit te 
bepalen – onze zintuiglijke, lichamelijke waarneming. 

Ian de Ruiter (1980, NL) heeft gestudeerd aan de Gerrit 

Rietveld Academie en zijn MA behaald aan de St. Joost 

Academie in Breda. Zijn werk was onderdeel van verschillende 

exposities, waaronder lokaal 01 (Antwerpen), Clement & 

Schneider Gallery (Bonn) en Anningahof (Zwolle). 

De Ruiter woont en werkt in Amsterdam.

In de praktijk van Marleen Sleeuwits vormt de 
fascinatie en het daaruit voortvloeiend onderzoek 
naar het fenomeen ruimte het vertrekpunt. 
Haar bijzondere interesse gaat uit naar ‘non-spaces’, 
bestaande ruimtes die eigenlijk geen identiteit hebben 
maar alomtegenwoordig zijn. Bijvoorbeeld kantoor-
gangen of andere onopgemerkte tussenruimtes in een 
architectuur die bestaat uit rasters en genormeerde 
onderdelen, ontworpen vanuit een functioneel model 
met weinig oog voor de zintuiglijke ervaring hiervan. 
Sleeuwits speelt met de waarneming van deze ruimte 
door deze te voorzien van een nieuwe laag aan lijnen 
en oppervlakten en door te spelen met de schaal-
verhoudingen. De interventies verstoren de manier 
waarop wij ruimte letterlijk zien en spelen met het 
verwachtingspatroon dat achter onze blik schuil gaat. 
Deze werkwijze past Sleeuwits ook toe in de ruimtelijke 
installatie ‘NOT the Actual Site’ in de Kunstvereniging. 
Fotografisch werk voegt zich samen met muurelemen-


