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Simon Benson exposeert in Kunstvereniging Diepenheim en daarbuiten.

Op zaterdag 8 september opent de tentoonstelling ‘From A Small Model Of The Mind 
To The Book Of First Things’ van Simon Benson in Kunstvereniging Diepenheim. 
Tegelijkertijd vindt de opening plaats van ‘Eight Songs For Diepenheim’ in de Cultural 
Boxes op een idyllisch plekje niet ver van Kunstvereniging Diepenheim. Beeldend 
kunstenaar Pjotr Müller leidt de tentoonstelling in. Zoals gebruikelijk wordt de 
opening afgesloten met een bijzondere maaltijd die ditmaal wordt verzorgd door 
beeldend kunstenaar Margriet Kemper.
‘From A Small Model Of The Mind To The Book Of First Things’ is te zien van zaterdag
8 september t/m woensdag 31 oktober 2007 in Kunstvereniging Diepenheim, 
Grotestraat 17 in Diepenheim. ‘Eight Songs For Diepenheim’ in de Cultural Boxes is 
een jaar lang te bezichtigen op het weilandje achter het Rosarium aan de Grotestraat 
in Diepenheim.

Het werk van Simon Benson (Londen, 1956) beweegt zich tussen twee polen: tekst en 
beeld. Soms los van elkaar, soms komen tekeningen en tekst samen in een werk. ” De 
poëzie van een beeld of een tekst is iets wat mij interesseert”, zegt de kunstenaar hierover.
De teksten zijn nauwkeurig geformuleerd en houden het midden tussen gedichten en 
aantekeningen. De tekeningen zijn intuïtief, hebben een gevoelige lijnvoering en subtiele 
grijstonen, soms aangevuld met een steunkleur. 

Speciaal voor Kunstvereniging Diepenheim maakt Benson ‘A Large Model Of The Mind’. 
Een werk dat bestaat uit twee tegen elkaar leunende vlakken die zonder elkaar omvallen. 
Ook hier zijn de twee polen in het werk van Simon Benson herkenbaar. Eén zijde bevat de 
tekeningen, op de andere zijde zijn de teksten van de kunstenaar gemonteerd. 

Met ‘The Book Of First Things’ gaat de kunstenaar dieper in op de bronnen van zijn werk. 
Op enkele tafels liggen de opengeslagen pagina’s van een boek. Op de pagina’s vindt men 
citaten uit de traditie van de westerse beeldende kunst, architectuur en literatuur. Daarnaast 
bevat het werk vele zelfgemaakte foto’s die aan de basis liggen van veel werken. 

Met de tentoonstelling ‘From A Small Model Of The Mind To The Book Of First Things’ in 
Kunstvereniging Diepenheim geeft de kunstenaar enerzijds een overzicht van zijn werk van 
de laatste tien jaar, anderzijds biedt de tentoonstelling inzicht in de bronnen van het 
kunstenaarsschap van Simon Benson. 

Op een weitje, niet ver van Kunstvereniging Diepenheim, realiseerde de kunstenaar 
bovendien ‘Eight Songs For Diepenheim’;  acht potloodtekeningen van vogels, tegen een 
egale achtergrond in zachte crème of bruintinten of in diepblauw. Deze schitterende en 
gevoelige tekeningen zijn te zien in acht vitrinekasten, de zogeheten Cultural Boxes, Ze zijn 
een jaar lang te bezichtigen op het weilandje achter het Rosarium aan de Grotestraat in 
Diepenheim, een intieme landelijke setting om te ‘luisteren’ naar de ‘Eight Songs For 
Diepenheim’ van Simon Benson.
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Noot voor de redactie: Voor nadere informatie of meer afbeeldingen kunt u contact opnemen
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