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1. De artist-in-residency in Diepenheim was gericht op kunstenaars waarbij het tekenen een grote rol speelt 
in de artistiek praktijk. Welke rol speelt 'tekenen' in jouw artistieke praktijk?

Mijn beroepspraktijk als beeldend kunstenaar heeft sinds mijn afstuderen aan ArtEZ alleen maar gedraaid om 
tekenen. Allereerst alleen op het platte vlak maar al vrij snel heb ik me laten meeslepen in de behoefte om mijn 
tekeningen ruimtelijk te maken. Dit gebeurde in het begin vrij letterlijk door het betekende papier te scheuren en
te snijden en daar installaties van te maken waar het vooral ging om het grote gebaar. De afgelopen jaren heb ik 
me meer gericht op het bevrijden van de lijn van het papier zelf en het maken van driedimensionale tekeningen. 
Nog altijd laveer ik tussen het vinden van de ruimte in het platte vlak zelf, door perspectieven en gelaagdheid, en 
het letterlijk ruimtelijk maken van mijn tekeningen. Hierdoor ben en blijf ik steeds op zoek naar nieuwe manieren
om te tekenen. Tijdens mijn residentie in Diepenheim heb ik voor het eerst gebruik gemaakt van een compleet 
nieuwe techniek; fotografie en film.

Meer recent ben ik tijdens een residentie bij Sundaymorning@EKWC bezig geweest met het vertalen van mijn 
tekeningen naar porselein; keramische tekeningen. Het startpunt is en blijft tekenen, dus alles wat ik maak is voor
mij een tekening. Ook de stop-motion video die ik tijdens mijn residentie in Diepenheim maakte is nog altijd 
tekenen maar dan in een compleet andere dimensie.

2. Je begon je verblijf met een plan of idee. Hoe is dit proces uiteindelijk verlopen?

Mijn uiteindelijke werk is totaal niet wat ik gepland had te gaan maken tijdens de residentie.  In aanloop naar de 
werkperiode had ik het plan opgevat om een timelapse  video te maken van het bouwen van een installatie. Maar
eenmaal aangekomen in het atelier besloot ik met de camera zelf door de ruimte en het werk (een installatie van 
betekend papier) te bewegen om zo een heel dynamisch videowerk te maken waarin het tekenen zelf, de 
opbouw maar ook de afbouw van de installatie te zien is. Oftewel om inzicht te geven in het hele proces dat in al 
mijn andere werken besloten ligt maar onzichtbaar is.

 3. Hoe heb je de residentieperiode in Diepenheim ervaren?

Mijn ervaring is positief. Ik heb alle ruimte en vrijheid gekregen om mijn werk te ontwikkelen en waar nodig kon 
ik om hulp en advies vragen. Ook kreeg ik de mogelijkheid om een aantal weken door te werken na afloop van 
de officiële werkperiode waardoor ik de situatie; installatie en video in het atelier zelf, nog voor de afbouw kon 
tonen tijdens de openingen van twee andere tentoonstellingen in het Drawing Centre en de Kunstvereniging 
Diepenheim. Hierdoor heb ik mijn werkproces al gelijk aan een breed publiek kunnen laten zien.
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