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Hedendaagse tekenkunst staat al enkele decennia in de belangstelling als
autonome kunstdiscipline. Er zijn museale tentoonstellingen, beurzen en instituten in binnen- en buitenland die zich richten op hedendaagse autonome tekenkunst. Ook in Nederland is er gelukkig steeds meer aandacht voor, vooral dankzij
Drawing Centre Diepenheim, in Nederland nog steeds de enige plek met als
specialisatie het tonen van hedendaags tekenen. Verder bestaat sinds enkele
jaren de beurs Amsterdam Drawing voor werk op papier, waardoor ook galeries
meer gerichte aandacht besteden aan het hedendaagse tekenen. En er zijn
talrijke kunstenaarsinitiatieven die aandacht hebben voor de vele talentvolle,
vaak jonge tekenaars die Nederland rijk is.
Tekenen als autonome kunstvorm verdient de
aandacht. En daarmee ook een plek of plekken
voor presentatie, productie en onderzoek.
Juist het medium tekenen lijkt een centrale rol te
kunnen spelen in deze periode die gekenmerkt
wordt door tweeduidigheid, een tijd waarin
wij lijken te zweven tussen aan de ene kant
vernieuwing en zeer snelle vooruitgang en aan
de andere kant angst en vertwijfeling voor wat
komen gaat en de daaruit voortvloeiende
behoefte tot (zelf-)reflectie. In deze tijd van
versnelling en digitalisering van informatie en
een veelheid aan vluchtige beelden, lijkt tekenen
een tegenbeweging te zijn; wellicht een vorm
van ‘prettig’ escapisme. Een tegenbeweging,
waarbij aandacht is voor het kijken en het maken,
waarin juist de vertraging van tijd een rol speelt,
net als ambachtelijkheid en aandacht voor het
tastbare dat doen.
Tekenen staat in de belangstelling bij kunstenaars. Er zijn in Nederland veel beeldend
kunstenaars die tekenen als hoofddiscipline
hebben.
Bovendien is het tekenen an sich een bijzonder
veelzijdig medium met een flexibel karakter dat
steeds nieuwe invalshoeken en perspectieven
biedt op de hedendaagse kunst en de wereld om

tegenwoordig grensverkenningen en ambachtelijkheid twee belangrijke pijlers zijn.
Tekenen kan op dit moment zeker gezien worden
als een niche in de kunst, als een specialisme.
Tekenen is bij uitstek het medium om vrij direct
gevoelens en gedachten te vertalen in visuele
vorm. Omdat het medium als handeling al heel
dichtbij de kunstenaar staat is het een vorm
waarin vaak intieme werelden op papier ontstaan. Tekenen kan in dat opzicht gezien worden
als een vrij traditionele romantische kunstvorm
waarbij de aandacht ligt op de belevingswereld
van het autonome individu, de kunstenaar.
Ondanks het steeds groter wordende gebrek aan
tekenonderwijs op de academies, zijn er in
Nederland veel kunstenaars met een pure
tekeningenpraktijk. Dat is ondubbelzinnig aangetoond in 2011 met All About Drawing, het grote
overzicht van 50 jaar Nederlandse tekeningen met
werk van 100 kunstenaars.

ons heen. Het is een medium dat vele gezichten
kent, van intiem en direct tot haast wetenschappelijk objectief, van bewegelijk, spontaan en
vluchtig tot schilderachtig gelaagd. Ook qua
thematiek is er binnen het hedendaagse tekenen
een enorme diversiteit, van surrealistische gefantaseerde sprookjesachtige werelden waarin mens
en dier centraal staan, exploraties van landschapsen architectuurvormen tot pure abstracties.

Naast tekenkunst als specialistisch medium,
vaak gedefinieerd als ‘werk op papier’, is er ook
een duidelijke andere tendens te zien, namelijk
die van het experiment. Bij de experimentelere
vormen van tekenen, gaat het vaak om grensverkenningen. Tekenen schuurt daarbij aan tegen
andere kunstvormen zoals beeldhouwkunst,
schilderkunst, collage, fotografie en performance.
Of wordt ermee verweven, waardoor het medium
op allerlei manieren wordt onderzocht en
bevraagd. In een tijd waarin media in elkaar
overvloeien en grenzen vervagen of zijn opgeheven en waarin media verdwijnen en online
kanalen steeds belangrijker worden, wordt er
vanuit het medium tekenen naar nieuwe presentatievormen, nieuwe manieren van verbeelden
gezocht: een herdefinitie.
Bijvoorbeeld in de tentoonstelling in KadE in
Amersfoort, waar tekenen als sculptuur centraal
stond (Space Drawings) en waar recentelijk veel

Tekenen kent bovendien een lange traditie, als
activiteit maar ook als kunstvorm. Van oudsher is
het een communicatiemiddel, een vorm van taal,
geschikt voor het visualiseren en communiceren
van ideeën en gedachten. En nog altijd is het
een middel dat zich makkelijk leent voor communicatie en het visualiseren/schetsen van
abstractere concepten. Binnen de kunsten is
tekenen uiteindelijk uitgegroeid van voorbereidende schets tot een autonome kunstvorm.
Een kunstvorm waarin ruimte is voor de directe
en veelal intieme hoofd-hart-hand-connectie,
waarin zich kwetsbaarheid en twijfel kan
manifesteren die voortkomen uit de belevingswereld van het individu.
Tekenen is een dynamische discipline, die steeds
in ontwikkeling lijkt te zijn en zich als medium
telkens opnieuw uitvindt en positioneert, waarbij
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aandacht was voor getekende films. Zo komt de
tekening los van zijn drager, het papier.
Ook bij kunstenaars zien we grensverkenningen
en experiment waarbij het papier zelfs de ruimte
inkomt. Zo maken op dit moment verschillende
kunstenaars ook films waarin zij hun tekeningen
animeren. Door deze toepassing is tekenen steeds
vaker een integraal en belangrijk onderdeel van
installaties en een bredere kunstpraktijk.
Tekenen heeft in dit opzicht een belangrijke rol
in het onderzoek naar nieuwe verhoudingen en
nieuwe vormen van beeldende kunst.
Drawing Front is een aanzet om samen met
20 andere instellingen een vuist te maken voor
het hedendaagse tekenen.
In talrijke tentoonstellingen door heel Nederland
is de veelzijdigheid van het hedendaagse tekenen
en de grote aandacht die het tekenen heeft onder
kunstenaars eens te meer te zien en te beleven.

Nanette Kraaikamp

‘The shadow of an unseen power’

De eigentijdse tekening wordt serieus genomen.
De laatste jaren zijn er een aantal tentoonstellingen te zien geweest die de tekening als autonoom
genre voor het voetlicht hebben gebracht.
Dat was nodig. Te lang had de tekening een
bestaan in de marge geleid, te vaak gezien als
een schets voor iets groters.
De overzichtstentoonstellingen lieten iets zien
van wat er mogelijk is in dat schier eindeloze
domein van de beeldende kunst en ze brachten
een typologische ordening in de veelheid.
Om een paar belangrijke te noemen: Drawing
Typologies in het Stedelijk Museum Amsterdam
(2007), All About Drawing in Schiedam (2011) en
recentelijk Drawing. The Bottom Line in het
S.M.A.K. in Gent. De tekening is geëmancipeerd,
mogen we nu zeggen. De eigentijdse tekening
doet er echt toe. Ze bestaat (weer) als genre,
ze wint aan populariteit bij verzamelaars en wordt
dus graag getoond op kunstbeurzen.

‘The shadow of an unseen power’

Laten we het dus niet over de tekening hebben
maar over het tekenen, als een manier van doen
en denken. Tekenen maakt zichtbaar wat de
jonge Duits-Engelse tekenaar Lisa Wilkens noemt:
The shadow of an unseen power. Dat is tekenen:
zoeken naar het ongeziene. Vanuit die omschrijving gedacht zie ik het tekenen als de seismograaf van het kunstenaarschap.
Voor mij is het een uitgesproken houding, een
uiterst persoonlijke, mentale houding waarin het
kunstenaarschap zich het meest ongeremd en
kwetsbaar kan blootgeven en die een universum
aan ideeën opent. Tekenen is direct en niks
verhullend. Het is de kortste omweg tussen de
particuliere binnenwereld van de kunstenaar en
onze buitenwereld, tussen het denkende hoofd en
het kloppende hart en de materiële tekening als
het resultaat daarvan. Als verbinding volstaat de
hand die een fysieke handeling uitvoert om er een
zichtbare vorm aan te geven. Korter kan de weg
niet zijn, noch in afstand, noch in tijd. Intiemer
trouwens ook niet. Tekenen laat de kijker het
dichtst bij het kunstenaarschap komen, met niet
Lisa Wilkens ‘On the Surface’
meer dan een sensibele notitie, dat dus wat we
van het lichaam volstaat en een bus verf? Ook zo’n tekening noemen, in welke vorm dan ook. In de
performatieve actie kan een tekening opleveren.
tekening proeven we de nieren van het kunsteZoals Francis Alÿs deed die met een lekkend verfnaarschap. Tekenen geeft ruimte aan het denken,
blik in de hand een spoor van groene verf trok
voelen, ademen, het handelen dat zich niets
door Jeruzalem. Mijns inziens kan een tekening
gelegen laat liggen aan grenzen of beperkingen.
niet basaler zijn, ook al is asfalt het papier en een In het tekenen huist de vrijheid van de kunstenaar.
blik verf het potlood.
Voor mij kan alles tekening zijn. Een krabbeltje
En die vrijheid kan zich in alle denkbare houdintijdens een telefoongesprek, net zo goed als een
gen manifesteren. Er zijn misschien wel net zo
schets die aan sculptuur of aan een schilderij
veel manieren van tekenen als er tekenaars zijn.
voorafgaat. Van een tekeningetje ter grootte
Ik noem er een paar die mij recent hebben
van een sigarettenvloeitje van Claire Harvey tot
verwonderd.
de negen bij drie meter metende tekening van
Tekenen begint met de eerste lijn die nog niet
Rinus Van de Velde die het Stedelijk Museum in
precies weet waar naartoe te gaan maar die wel al
Schiedam solitair in een grote zaal tentoonstelde. meteen het vlak doorsnijdt, mits de lijn goed is.
Hoe zou je deze eindeloze veelheid in het altijd te Lijn na lijn trekt een lineair tekenaar als Robbie
enge keurslijf van een typologie willen persen?
Cornelissen over het papier en tegenwoordig ook
Waarom zou je het doen?
op het computerscherm. Hij bouwt aan een

uit zijn natuur al zo weinig aan grenzen gelegen
laat liggen. In geen enkel medium laat het idee
zich zo direct en meticuleus onderzoeken als juist
in het tekenen. Niets brengt het gebinte van de
ideeën die onze wereld structureren zo open en
intiem in beeld.

Het tekenen is een houding, de tekening is een
genre, met nogal fluïde verschijningsvormen
overigens. Want wat is eigenlijk een tekening?
Waar liggen haar grenzen? En, misschien belangrijker nog, waar begint de tekening? Met een pen
op papier? Dat is nog maar de vraag.
Een tekening heeft als weinig andere beeldende
media materieel gezien bijna niks nodig.
En anderzijds is de gedaante waarin ze zich
manifesteert vrijwel eindeloos. Alles kan welbeschouwd tekening zijn. Om dat te zien, is het
nodig dat we het medium loskoppelen van het
gebruikte materiaal en de tekening beschouwen
als dat wat ze in essentie is: een uitdrukking van
een idee over de werkelijkheid. En zo’n idee is niet
Wat een tekening is, in welke categorieën we die
meer afhankelijk van de beelddrager, van het
zouden kunnen onderverdelen, daar is gelukkig
papier dus dat altijd zo vanzelfsprekend de
weer aandacht voor en daar hebben die recente
identiteit van de tekening kon bepalen. Het is niet
tentoonstellingen een serieuze bijdrage aan
meer exclusief aan het papier om te bepalen of
geleverd. Maar wat tekenen is, dat wat aan de
iets een tekening is. Sema Bekirovic heeft een
tekening voorafgaat, dat blijft meestal buiten
video gemaakt waarop een slak te zien is die in
beeld. Tekenen, misschien is het wel te ongrijpzijn eigen tergend trage tempo een slijmspoor
baar.
trekt over een glasplaat. Dat is dus een tekening.
Voor mij is tekenen een manier van kijken en
Of laten we, van de andere kant, kijken naar
vooral van denken. In de beeldende kunst van nu
past dat naadloos. De afgelopen tien, vijftien jaar Dieuwke Spaans die op en met papier werkt
waar geen potlood of pen aan te pas komt.
is de beeldende kunst nogal van karakter
Ze maakt collages van vellen gevonden papier en
veranderd. Er heeft een conceptualisering plaats
construeert zo recht gelijnde vlakken, maar niet
gevonden, en die lijkt nog steeds door te gaan.
door te tekenen. Ze is op Amsterdam Drawing
De kunst is daarmee een wereld van ideeën
2015 benoemd tot stadstekenaar van Amsterdam
geworden, veel meer dan een weergave van een
individuele expressie of een verslag van de wereld terwijl ze gemeten naar de oude en sleetse
zoals die er uitziet. Ideeën gaan samen met onder- definitie van het genre tekening feitelijk geen
tekening maakt.
zoek en studie en daarmee vervagen ook de
En als er zelfs helemaal geen potlood of papier
grenzen tussen kunst en wetenschap.
Een uitgelezen kans voor het tekenen dat zich van- meer aan te pas komt? Als alleen de beweging
6
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‘The shadow of an unseen power’

wereld die onderdak biedt en waarin we tegelijk
ook verloren kunnen lopen, een ruimtelijke
constructie die alleen op papier kan bestaan.
Tekenen is vertekenen, het is het oproepen van
mensen en dingen die we denken te kennen maar
die door een twist van pen of potlood in de hand
van een kunstenaar als Raymond Pettibon
ironisch, ambigue of zelfs cartoonesk worden.
Wie tekent, transformeert. Onder de hand van
de tekenaar verandert het witte papier in een
antraciet-zwart spel van ontelbare lijnen waaruit
de vorm van een voorstelling opdoemt, zoals
Femke Gerestein doet. Een stap verder gaat het
tekenen als metamorfose, wanneer met een paar
tekenbewegingen de voorstelling een gedaanteverandering ondergaan zoals Elly Strik het mannelijke in het vrouwelijke verandert, natuur in cultuur, de mens in een dier, of omgekeerd. Tekenen
is immers ook de andere kant uitgaan. De weg van
het volkomen onvoorspelbare die de slak van
Sema Bekirovic kiest, of het tekenen als toegang
tot de droom, de fantasie, het onderbewustzijn.

Symposium Drawing Front

een muur. In de buitenlucht van een woonwijk
trekt hij in krijtlijnen straten en huizen bij elkaar,
als een tijdelijke streepjescode die bestaat zo lang
het weer dat toestaat. Of zoals Francis Aÿs onderweg is met een lekkende pot groene verf in de
hand waarmee hij door Jeruzalem loopt, langs de
wrede demarcatielijn die Palestijnen en Joden
naar de wapens drijft. Zijn verfspoor is een
brisante lijn die insluit en uitsluit, een lijn die niks
beschermt, maar onontkoombaar geweld
oproept. Dat is tekenen in extremis, wankelen
langs de urgente grens van leven en dood.
Op dezelfde tentoonstelling in het S.M.A.K. met
de alles zeggende titel Drawing. The Bottom Line
zag ik de tekeningetjes van Salam Atta Sabri,
een kunstenaar die teruggekeerd is naar het
huidige Bagdad, om er te wonen. Ik proefde het
tekenen als bezwering van oorlog en gevaar,
het tekenen als het bijhouden van een dagboek
dat het benarde leven voelbaar maakt in Bagdad,
een stad in oorlog.

De kracht van tekenen
W H E N W I L L T H E Y F I NA L LY S E E
T H E P O W E R O F D R A W I NG
Ri n us Va n de V elde

Tekenkunst, een reflectie
Binnen het discours over wat tekenkunst is en zou moeten zijn, zijn er grofweg
twee perspectieven te onderscheiden: een waarin tekenen gezien wordt als
onderdeel van een overkoepelende beeldende kunstuiting, en een ander waarin
er een nadruk op tekenkunst als specifieke kunstdiscipline wordt gelegd. Je zou
echter kunnen beargumenteren dat de classificatie van de kunsten in specifieke
genres en media, zoals dat in de 18de en 19de eeuw werd gedaan, in de 20ste
eeuw zijn rechtmatigheid enigszins heeft verloren. Vanaf de jaren na 1960 is
hedendaagse beeldende kunst immers minder duidelijk te vatten geweest in
afzonderlijke kunstdisciplines, doordat kunstenaars steeds meer multimediaal
en/of conceptueel zijn gaan werken. Het leren van het ambacht tekenen, schilderen of beeldhouwen is dientengevolge op de academies voor beeldende kunst
sterk op de achtergrond geraakt. In het algemeen werd minder waarde gehecht
aan vakkennis en vakbekwaamheid. Musea hebben tegenwoordig vaak geen
curatoren meer die zich richten op een medium, ook de prentenkabinetten in
musea zijn veelal verdwenen. In media denken lijkt voorgoed ouderwets
geworden. De definitie van wat een tekening is en kan zijn, wordt tegenwoordig
per individueel kunstwerk opnieuw bepaald, een tekening kan bestaan uit een
activiteit, een direct gebaar dat zich al dan niet uit in getekende lijnen op papier,
een installatie van ijzerdraad of deels getekende animaties.

Maar hoe ver het tekenen ook kan reiken, in de
kern begint het heel dichtbij. Voor mij is het de
Een van de oudste prikkels om te tekenen is het
vertellen van een narratief. Bijna obsessief vertelt intiemste actie die een kunstenaar kan ondernemen om zich te verhouden tot de wereld.
Rinus Van de Velde met houtskool verhaal na
verhaal, in de vorm van een scenische voorstelling Zie herman de vries die alleen ’s avonds tekent
om de dagresten te verwerken als in een roes,
met daaromheen een verhaal in woorden.
op een volkomen intuïtieve manier, in elementaire
In de tekenende hand wordt zo ook de taal tot
krassen, bevrijd van de neiging tot enige voorstelbeeld. Feit of fictie? In het tekenen doet dat er al
ling. Of, nog extremer, William Anastasi voor wie
helemaal niet toe.
tekenen de meest primaire en spontane neerslag
Op bezoek in het atelier van Ronny Delrue zie ik
het tekenen als een manier van denken in beelden is van zijn binnenwereld. Hij tekent met de ogen
dicht, om de geest alle kans te geven te spreken
die alleen maar uit potlood of pen voort kunnen
via de hand, al tekenend. Korter kan de weg
komen, ver weg van de buitenwereld.
Een zoekend tekenen dat de fragiele lijn tot vorm volgens mij niet zijn tussen de wervelende
binnenwereld en het beeld op papier. Een hand en
dwingt waaraan wij betekenis geven. Tekenen
een potlood zijn al genoeg, zelfs het oog is niet
is geen staat van zijn maar een proces van
wording, tekenen is onderweg zijn, van de ene lijn meer nodig om de shadow of an unseen power te
tonen. Als de eerste lijn maar goed is.
naar de andere. Soms ook letterlijk, zoals Bart
Lodewijks doet voor wie tekenen een sociale interFrits de Coninck, kunstcriticus
ventie is die hij realiseert op het wegdek of op
8
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Symposium Drawing Front

Symposium Drawing Front

PROGRAMMA
Je kunt echter ook beargumenteren dat de definitie van het medium tekenen
dan wel is opgerekt maar dat het in de oorsprong wel degelijk zijn eigen
kenmerken en kwaliteiten heeft. In de ontwikkelingen van de hedendaagse
beeldende kunst zie je, ook bij jonge kunstenaars juist veel aandacht voor wat
we toch gewoon tekenkunst kunnen noemen, het scheppen van een beeld op
een vel papier met houtskool, potlood of krijt. In de praktijk zijn er ook vele
kunstenaars die wel multimediaal werken maar die daarbinnen zich juist
toeleggen op het tekenen, vooral in Nederland. Er blijkt onder veel kunstenaars
behoefte aan vakkennis, dat is te merken aan de grote animo voor Masterclasses
Tekenen. Daarnaast ontstaan er ook steeds meer initiatieven, naast Drawing
Centre Diepenheim, die het medium onder de aandacht willen brengen, zoals
het Tekenkabinet, Blind Dates, We Like Art en beurzen zoals Amsterdam Drawing
en Drawing Now in Parijs. Door aandacht te schenken aan het medium kan er
verdieping plaatsvinden ten aanzien van vakkennis, maar ook kan de discussie
gevoerd worden over herijking of definiëring van het medium, vanuit een onderlegde positie.

D R A W I NG F R O N T W E E K E N D

De kracht van tekenen

Het symposium De kracht van tekenen wil starten vanuit het idee dat de status
van tekenkunst aldus Drawing Centre Diepenheim deze tweeledigheid kent en
de aanzet geven tot discussie en daarmee reflectie op tekenkunst anno nu, en
bovendien ingaan op de actualiteit door de vragen en opvattingen die leven
onder kunstenaars, curatoren, kunstprofessionals over hedendaagse tekenkunst
naar voren te brengen.

Nanette Kraaikamp en Arno Kramer
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Zaterdag 16 april 2016

Zondag 17 april 2016

Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 in Diepenheim

Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 in Diepenheim

Moderator
Alex de Vries
10.30 – 12.00 uur
- Inleiding Drawing Front WEEKEND
Nanette Kraaikamp en Arno Kramer
- Robbie Cornelissen
Van tekeningen naar films
- Jantien Jongsma
Tekenen en de inhoud
- Erik Mattijssen
De kunstenaar en het andere land
- Fia Cielen
De tekening en de mediatechniek
10.30 – 12.30 uur
- in het Ottenhuis een besloten opvang
voor kinderen met workshops tekenen
12.30 – 13.30 uur
- Lunch
Tussen 12.00 en 14.00 uur kunnen bezoekers
een ticket kopen voor een Drawing Date
in Herberg de Pol
13.30 tot 14.30 uur
- Eerste Drawing Centre Diepenheim Lezing
Frits de Coninck
Hedendaagse tekeningen en de kunstkritiek
13.30 – 17.00 uur
Open inloopatelier voor iedereen in
het Ottenhuis
14.30 – 17.00 uur
- Drawing Dates in de Werkplaats
met Robbie Cornelissen, Jantien Jongsma,
Erik Mattijssen en Fia Cielen
18.00 – 19.30 uur
- Maaltijd in Herberg de Pol
20.00 – 23.00 uur
- Avondprogramma in de Herberg

Moderator
Diana Wind
10.30 – 12.00 uur
- Openingswoord door Diana Wind
- Natasja Kensmil
Tekenen als opmaat naar schilderen?
- Henri Jacobs
Journaaltekeningen
- Alied Ottevanger
Verzamelen van tekeningen in Rijksmuseum
	Amsterdam
- Ronny Delrue
De gecontroleerde ongecontroleerdheid
bij het tekenen
10.30 – 12.30 uur
- in het Ottenhuis een besloten opvang
voor kinderen met workshops tekenen
12.30 – 13.30 uur
- Lunch
Tussen 12.00 en 14.00 uur kunnen bezoekers
een ticket kopen voor een Drawing Date
in Herberg de Pol
13.30 tot 14.30 uur
- Tweede Drawing Centre Diepenheim Lezing
Diana Wind
Monumentale tekeningen
13.30 – 17.00 uur
Open inloopatelier voor iedereen in
het Ottenhuis
14.30 – 17.00 uur
- Drawing Dates in de Werkplaats
met Natasja Kensmil, Henri Jacobs,
Dineke Blom en Ronny Delrue

Extrapool Nijmegen

Extrapool Nijmegen

Kim Habers, Gam Bodenhausen, Sigrid van Woudenberg, Marissa Evers, Andre Smits, Richard Bolhuis,

Marisa Rappard, Rozemarijn Westerink en Atsuo Ogawa (JP)

Ruth van Beek ‘Spiegelrefleksies#6’
Werkperiodes en presentaties

periode 4 Marissa Evers

periode 7 Marisa Rappard

periode 1 Kim Habers

publieksmoment met Andre Smits:

publieksmoment met Rozemarijn Westerink:

publieksmoment: vr 12 feb 15.00 - 17.00

za 26 maart 14.00 - 17.00

vr 29 april 15.00 - 17.00

periode 2 Gam Bodenhausen

periode 5 Andre Smits

periode 8 Rozemarijn Westerink

publieksmoment met Sigrid van

publieksmoment met Marissa Evers:

publieksmoment met Marisa Rappard:

Woudenberg: vr 26 feb 14.00 - 16.00

za 26 maart 14.00 - 17.00

vr 29 april 15.00 - 17.00

periode 3 Sigrid van Woudenberg

periode 6 Richard Bolhuis

periode 9 Atsuo Ogawa (JP)

publieksmoment met Gam Bodenhausen:

publieksmoment: vr 8 april 15.00 - 17.00

o.v.b. publieksmoment:

V.l.n.r. met de klok mee: Atsuo Ogawa ‘Guess’ – Rozemarijn Westerink tijdens UtrechtDownUnder –

tijdens eindpresentatie 20 mei

Richard Bolhuis ‘Fever mural’ – Marisa Rappard ‘whispers, traces, tidings’ (detail)

vr 26 feb 14.00- 16.00

Rampant Drawings
Van 6 februari t/m 27 mei 2016 zal in
Extrapool het bijzondere tekenproject
Rampant Drawings plaatsvinden.
Tijdens dit project wordt het kenmerkende behang op de muren van
Extrapool ‘opgegeten’ door woekerende tekeningen van 9 tekenaars.
Al vele jaren pronkt het door verschillende kunstenaars ontworpen
Slimtarra-behang in de presentatieruimte van Extrapool. Elk nieuw behang
wordt over het vorige heengeplakt.
Door de jaren heen is er zo een dikke
laag papier op de muren ontstaan, een
organisch proces in een eigen systeem.

Extrapool
Met Rampant Drawings wordt dit
woekerende karakter van Slimtarra
voortgezet. Elke kunstenaar krijgt
negen dagen om op zijn of haar eigen
organische manier in een eigen systematiek door te tekenen.
Het project wordt afgesloten met een
speciale presentatie door de makers,
met concerten en lezingen. Daarnaast
wordt een bijzondere set ansichtkaarten van alle tekeningen gepresenteerd,
gedrukt door Knust, de riso stencildrukkerij van Extrapool.

Bezichtinging is mogelijk tijdens ons
lopende programma en op afspraak.
Contact: kunst@extrapool.nl en
extrapooldaniellelemaire@gmail.com

Extrapool is als podium en productiehuis actief op drie werkvelden:
sound, art en print.
Deze werkvelden overlappen elkaar
zoveel mogelijk. Extrapool biedt ruimte
aan geluidskunst, performancekunst,
korte exposities en ruw drukwerk in
de hoogste kwaliteit van haar eigen
stencildrukwerkplaats Knust.

20 mei 2016:
Eindpresentatie Rampant Drawings
met diverse performances, film en
lezingen in Extrapool en presentatie van
riso gestencilde Knust publicatie.

De focus in de programmering ligt op
nieuwe kunstenaars zonder uitgebreid
distributienetwerk en kunstenaars
die in het grensgebied van de kunst
opereren.

Meer info: www.extrapool.nl

Curator: Danielle Lemaire
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6 februari t/m 27 mei 2016
Aanvullend op het kunstprogramma
vinden er in Extrapool op regelmatige
basis optredens, workshops, filmvertoningen en lezingen plaats.

Tweede Walstraat 5
6511 LN Nijmegen
Openingstijden individuele
presentaties: zie www.extrapool.nl
en onze facebookpagina.
Eindpresentatie 20 mei. Zaal open 19.30
uur. Aanvang 20.00 uur. Entree - 5,+31 (0)24 – 3888234
www.extrapool.nl/rampant-drawings

Pictura Dordrecht

Pictura Dordrecht

Wim van Broekhoven, Niels Goos, Chung-Hsi Han, Yvonne van den Herik, Jeanne Rombouts, Wouter Venema

Niels Goos ‘There is a cone on my head’

Jeanne Rombouts ‘Transparant liggend figuur’

The art of drawing
Pictura Dordrecht, opgericht als Teekengenootschap, heeft grote affiniteit
met tekenen als autonome kunstvorm.
Om die traditie voort te zetten toont
de expositie The art of drawing een
diversiteit aan tekenkunst, met meerdere kunstenaars.
Wim van Broekhoven maakt tekeningen
die de waarneembare werkelijkheid
als uitgangspunt hebben. In zijn figuurstudies werkt Van Broekhoven in een
eeuwenoude maar springlevende
traditie.
Niels Goos vervaagt de grenzen van
de historische context van andere

Yvonne van den Herik ‘Z.T.’

Pictura
kunstenaars, door middel van zijn eigen
taalgebruik en zijn eigen interpretaties.
Elk kunstwerk leunt op een ander kunstwerk en kan nooit helemaal ‘vrij’ zijn.
De tekeningen van Chung-Hsi Han
ontstaan vanuit zijn fantasie.
Zijn kompas bij dit intuïtieve werkproces is de kracht van de natuur die
zowel scheppend als vernietigend kan
zijn.
Yvonne van den Herik tekent met
oostindische inkt en penseel op papier.
In haar werk onderzoekt, transformeert
en mixt zij lijnen, bewegingen en
ritmes, die ze tijdens reizen waarneemt.

De associatieve aspecten in de monumentale tekeningen van Jeanne
Rombouts laten de complexiteit zien
van de relatie tussen mens en natuur.
Landschappen, torso’s en transparante
figuren ondergaan een wisselwerking
en overlappen elkaar.
Wouter Venema verkent hoe het concept, representatie en het verloop van
de tijd kunnen worden weergegeven in
een stille weergave. In zijn recente werk
combineert hij diverse momenten om
een beeld te creëren.

Pictura Dordrecht is een dynamische en
actieve vereniging met werkende en
kunstlievende leden. Als broedplaats en
podium voor actuele kunst organiseert
Pictura acht tentoonstellingen per jaar.
Bezoekers krijgen hier de kans om in
contact te komen met ontwikkelingen
in de kunstwereld.
Rondom het tentoonstellingsprogramma worden veel activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, concerten,
kunstenaarsgesprekken en debatavonden.
Veel kunstenaars zijn regelmatig te
vinden in Pictura. Hier ontmoeten ze
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5 maart t/m 10 april 2016
elkaar, werken ze samen en exposeren
ze hun werk in de tentoonstellingszalen.
Pictura draagt bij aan het verbeteren
van het kunstklimaat en wil Dordrecht
als toonaangevende kunstenaarsstad
op de kaart zetten.
Samen met de gemeente Dordrecht,
het Dordrechts Museum en andere
instellingen in de stad geeft Pictura
kleur aan kunst en cultuur.

Voorstraat 190-192
3311 ES Dordrecht
Woensdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur
www.pictura.nl

Studio Omstand Arnhem

Studio Omstand Arnhem

Anneke Ingwersen, Heidi Linck, Janine van Oene, Heiko Räpple, René Roeten, Alexandra Roozen, Ian de Ruiter

Anneke Ingwersen ‘Chasing One’s Own Shadow’

Ian de Ruiter Untitled Courtesy: Ian de Ruiter

Heiko Räpple ‘PWG 4’

Vanishing point
Binnen deze manifestatie programmeert Studio Omstand de groepstentoonstelling Drawing Front /
Vanishing point die al haar tentoonstellingsruimtes in Arnhem vult.
Deze groepstentoonstelling vertrekt
vanuit het tekenen als expressiemiddel:
om grip te krijgen op het object,
het materiaal, een gedachte of mentaal
beeld wordt er getekend.
De tentoonstelling combineert het werk
van klassieke tekenaars met werken die
de grenzen van het tekenen als medium
bevragen. Vanuit de fysieke handeling
en het materiaal groeien die tekeningen

Studio Omstand
uit tot schilderijen, ruimtelijke objecten
en installaties.
De tentoonstelling is samengesteld
door Heidi Linck, Sibylle Eimermacher
en Rob Groot Zevert.

Studio Omstand is een kunstenaarsinitiatief dat kunst en de artistieke visie
van kunstenaars inzet om het aanzien
van onze omgeving gunstig te beïnvloeden, waarbij kunst de aandacht
scherpt en nieuwe inzichten op ontwikkelingen in de stad stimuleert.
Studio Omstand beschikt over een 4-tal
verschillende projectlocaties rondom
de Van Oldenbarneveldtstraat 92A:
het Trafohuis, het Paviljoen,
de Accuruimte en de Turbinekamers.
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Alexandra Roozen ‘Round About #5’

5 t/m 27 maart 2016
Van Oldenbarneveldtstraat 92A,
Arnhem
(ingang Broekstraat)
www.omstand.nl

Nieuw Dakota Amsterdam

Nieuw Dakota Amsterdam

Tekenkabinet, Christiaan Bastiaans, Irina Birger, Raquel Maulwurf, Cathelijn van Goor

Cathelijn van Goor

Raquel Maulwurf ‘Bikini Atoll 24 VII 1946’

‘Glitch Panorama #1’ (detail)

Foto: Peter Cox. Courtesy Livingstone gallery

Christiaan Bastiaans ‘Shrapnel scarred catwalk boy’

Tekenkabinet ‘Siberische steen’

Drawing Front Amsterdam

Tekenkabinet

Ter gelegenheid van de landelijke
tekeningen manifestatie Drawing
Front, waaraan twintig kunstenaarsinitiatieven deelnemen, strijkt Manja
van der Storm met haar reizende
Tekenkabinet neer in Nieuw Dakota.
Het Tekenkabinet toont werken op
papier van een groot aantal kunstenaars, woonachtig en/of werkzaam
in Amsterdam in een wandvullende
kabinet-achtige presentatie: alle
denkbare en ondenkbare toepassingen
van potlood, collage, inkt, gouache,
houtskool, aquarel, pastel & Siberisch
krijt op papier nemen de toeschouwer

Ontstaan vanuit liefde voor de tekenkunst en het idee om jaarlijks een groot
aantal professionele tekenkunstenaars
te presenteren, beleeft het Tekenkabinet in 2016 haar vierde editie en is
gaandeweg een volwaardig platform
geworden.
Vanuit uitvalsbasis Amsterdam kiest
het Tekenkabinet jaarlijks twee of meer
bijzondere locaties – zoals een
museum, een kunstsalon, een showroom, een kunstenhuis, een kunstbeurs,
een kunstruimte – om een groeiend en
divers publiek kennis te laten maken
met afgewogen selecties van werk van

mee in even zoveel nieuwe werelden.
Hedendaagse tekenkunst is het
overkoepelende thema.
Iedere kunstenaar presenteert één
(ingelijste) tekening. Tegenover deze
vrolijkmakende veelvoud wordt
monumentaal werk gepresenteerd
van kunstenaars die eerder bij Nieuw
Dakota exposeerden:
Christiaan Bastiaans, Irina Birger en
Raquel Maulwurf.
Cathelijn van Goor maakt een muurtekening.
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Irina Birger ‘Micro USB’

6 maart t/m 3 april 2016
hedendaagse tekenaars. Het getoonde
werk is door het maximumformaat A3
klein, maar fijn, zeer toegankelijk en
bereikbaar.
Ter gelegenheid van Drawing Front
is toenadering gezocht met Nieuw
Dakota en ligt de focus dit keer op
Amsterdamse kunstenaars:
Drawing Front Amsterdam.

Opening: zondag 6 maart 2016
Nieuw Dakota
Ms. van Riemsdijkweg 41b
1033 RC Amsterdam
Openingstijden:
donderdag en vrijdag 11.00 - 18.00 uur,
zaterdag en zondag 12.00 - 18.00 uur
www.tekenkabinet.nl
www. nieuwdakota.com

TETEM kunstruimte Enschede

TETEM kunstruimte Enschede

Steven Baelen, Paul Beumer, Quinta Bies, Marcel van Eeden, Paulien Föllings, Bas Kosters, Henrik Kröner,

Henrik Kröner ‘Achy breaky heart’

Kars Persoon

Femmy Otten, Kars Persoon, Abner Preis, Sebastiaan Schlicher, Charlotte Schleiffert

Paul Beumer ‘Untitled’

Sebastiaan Schlicher ‘Radical Adults I’ (detail)

‘Weltbilder des Morgen und Abendlandes’

Fotocredits: Bas Berends

‘Teach me a new language’
Kunstenaarsduo Kruisdijk/Kuilboer
schept met ‘Teach me a new language’
een intervisueel universum van tekeningen in verschillende talen door diverse
kunstenaars.
De diversiteit in tekenkunst is slechts
een van de vele uitgangspunten in de
tentoonstelling. Naast een selectie van
(inter)nationale kunstenaars, die zowel
binnen als buiten de tekenkunst actief
zijn, heeft de tentoonstelling een sterke
link met de kunstacademie AKI ArtEZ
Enschede, waarvan het werk van vier
oud-studenten en één docent is opge-

nomen in de expositie. Hoe verhoudt
het werk van deze deelnemers zich met
dat van de overige exposanten?
Is er sprake van een eenduidig AKI ArtEZ
beeldtaal of is diversiteit een herkenbaar motief in het werk van de deelnemers?
Tekenkunst is een taal die universeel
leesbaar is en op verschillende
manieren tot uitdrukking kan komen:
niet alleen in de tekenstijl, maar ook
in de experimentele uitwerking ervan.
Kruisdijk/Kuilboer is daarom trots om
het werk van de volgende 12 kunste-

Steven Baelen ‘26.08.15’

TETEM Kunstruimte
naars te tonen in TETEM kunstruimte:
Steven Baelen (BE), Paul Beumer (NL),
Quinta Bies (NL), Marcel van Eeden (NL),
Paulien Föllings (NL), Bas Kosters (NL),
Henrik Kröner (DE), Femmy Otten (NL),
Kars Persoon (NL), Abner Preis (US),
Sebastiaan Schlicher (NL) en Charlotte
Schleiffert (NL).

TETEM toont in haar twee expositieruimtes zo’n 20 tentoonstellingen per
jaar met werken van kunstenaars uit
het binnen- en buitenland.
In de vrije ruimte zijn groeps- en
projecttentoonstellingen te zien i.s.m.
musea, culturele instellingen, kunstenaarsinitiatieven en galeries. De vrije
ruimte is deels geopend voor curatoren
om eigen tentoonstellingen te ontwikkelen. In TETEM’s medialab worden
het hele jaar door de nieuwste ontwikkelingen getoond op het gebied van
mediakunst met toonaangevende
kunstenaars en curatoren.

In het kader van deze tentoonstelling
organiseert TETEM i.s.m. de curatoren
en AKI ArtEZ een speciaal lab-event
met lezingen.
Meer informatie wordt bekend gemaakt
via www.tetem.nl
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Tijdens de exposities worden lab-events
georganiseerd als platform voor lezingen, presentaties en dialoog.
Daarnaast initieert en begeleidt TETEM
diverse kunstopdrachten, ontwikkelt
trainingsprogramma’s op het gebied
van cultureel ondernemen, is aanbieder
van cultuureducatie en ondersteunt
initiatieven middels leegstandsbeheerprogramma’s.
TETEM kunstruimte is gevestigd in
Roombeek Cultuurpark, Enschede.
De tentoonstelling is mogelijk gemaakt
door de Gemeente Enschede.

10 maart tot en met 8 mei 2016
Openingstijden:
ma t/m zo 11.00-17.00 uur
Toegang: gratis
Opening: 13 maart 2016 om 15.00 uur
De opening is tegelijk met de nieuwe
medialab-tentoonstelling Sellfable City
waarin o.a. tekeningen met behulp van
virtual reality tot leven worden gebracht.
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede
www.tetem.nl

Quartair Den Haag

Quartair Den Haag

Femke Bakker, Justin Bennett, Channa Boon, Ronald Cornelissen, Paul van der Eerden, Melissa Cruz Garcia,

Sara Pape Garcia, Anne Forest, Johan Gustavsson, Wieteke Heldens, Michael Karr, Rens Krikhaar,

Jorn van Leeuwen, Erik-Jan Ligtvoet, Marjolijn van der Meij, Astrid Nobel, Johan van Oord, Lieke Peeters,

Nina Roos, Stefanie Scholte, Cybil Scott, Tanja Smit, Babette Wagenvoort, Wieske Wester, Thom Vink

Femke Bakker (1986) 7 jaar, ‘Tekenspullen’

Jorn van Leeuwen (1982), 33 jaar ‘Winter’

Lieke Peeters (1977), 38 jaar ‘31-12-15 nr.2’

Stefanie Scholte (1968), 8 jaar ‘de tuin tekening naar

Justin Bennett (1964), 6 jaar ‘Schriftje’

waarneming’

Drawing Front (and Back)

Quartair Contemporary Art Initiatives

Quartair in Den Haag organiseert de
tentoonstelling Drawing Front (and
Back) waarvoor 25 kunstenaars in hun
verleden gegraven hebben.
Ze tonen tekeningen uit de kinder-,
jeugd- of academietijd in combinatie
met een recent werk.
De kunstenaars hebben zelf een
samenstelling gemaakt van twee tot
vier tekeningen waarin de sprongen
naar volwassenheid en kunstenaarschap zichtbaar zijn.
In Drawing Front (and Back) laten
zij op zeer persoonlijke wijze de ontwikkeling van hun tekenhand zien en tonen

Quartair is één van de oudste
kunstenaarsinitiatieven van Den Haag.
Quartair heeft een expositieruimte van
ruim 200m2 in een monumentale
voormalige broodfabriek aan de
Toussaintkade in Den Haag, waar
tentoonstellingen en activiteiten
georganiseerd worden en tevens
kunstenaars hun atelier hebben.

ook tekeningen die nooit voor publiek
of als kunst bedoeld zijn.
In deze bonte karavaan aan onschuldige, ambitieuze, zoekende en trefzekere tekeningen wordt het tekenen
gevierd als een activiteit die bij het
leven hoort.

Quartair is onafhankelijk en eigenzinnig en fungeert als een platform
voor productie, presentatie en artistiek
debat. Gastvrijheid en interactie zijn
kernbegrippen.
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Dit komt met name tot uiting in uitwisselingen met andere initiatieven.
Quartair heeft een uitgebreid netwerk
en werkt samen met gelijkgestemde
kunstenaars of kunstenaarsinitiatieven
uit binnen- en buitenland.

12 t/m 27 maart 2016
Vrijdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur
Ook tijdens Hoogtij:
18 maart, 19.00 - 23.00 uur
Contemporary Art Initiatives
Toussaintkade 55
Den Haag
Opening 11 maart, 17.00 uur
info@quartair.nl
www.quartair.nl

Willem II Fabriek ’s-Hertogenbosch

Willem II Fabriek ’s-Hertogenbosch

Koes Staassen, Frank Van den Broeck, Florette Dijkstra

Niet eerder vertoond
Onbekende tekeningen van
Koes Staassen, Frank Van den Broeck
en Florette Dijkstra
Kunstencluster Willem II Fabriek nodigt
Koes Staassen, Frank Van den Broeck en
Florette Dijkstra uit een tentoonstelling
samen te stellen van werk dat niet
eerder was te zien.
Concentratie en beeldvorming staan in
hun werkwijze centraal. Binnen ieders
werk heeft het tekenen een specifieke
rol: het brengt bijeen wat uiterst
verschillend kan zijn. In het potlood of
krijt wordt alles wat in beeld is gebracht

Willem II Fabriek
deel van eenzelfde wereld.
Er worden verbintenissen zichtbaar
die buiten de tekening niet mogelijk
zijn. Dat wil niet zeggen dat de
getekende wereld een harmonieuze
wereld is.
De voor het eerst getoonde werken
werpen licht op de persoonlijke
belevingswereld van de kunstenaars.
Door steeds de schaduw te zoeken,
onttrekt het potlood ook licht aan de
tekeningen.
‘Niet eerder vertoond’ is op te vatten als
een zoektocht van verscholen naar
zichtbaar, van privé naar openbaar.

12 maart t/m 3 april 2016

Kunstencluster Willem II Fabriek is een
centrum voor talent en experiment.
Voor beeldende kunsten, muziek,
mediakunst en film.
De Willem II Fabriek is het onderkomen
van W2 Poppodium (twee zalen en drie
oefenruimtes), het Grafisch Atelier,
Wave of Tomorrow, 28 ateliers van
kunstenaars, 7 studio’s van architecten,
vormgevers en ontwerpers, van RAK
projectspace en de AV-werkplaats
Docwerk en de Atelier Beheer Stichting.
In de expositie/ presentatieruimtes
wordt doorlopend werk getoond van
kunstenaars uit zowel de eigen

omgeving als van ver daarbuiten. Er zijn
viewingruimtes voor film, av-producenten en documentaire-makers en er zijn
podia en oefenruimtes voor alles wat
zich binnen de popcultuur presenteert,
van dj tot band.
Programma
Het kunstencluster richt zich op (jonge)
vernieuwende makers met onderscheidend werk. Er is veel aandacht en ruimte
voor bijzondere en innovatieve ideeën
en plannen. De programmering bestaat
uit tentoonstellingen, filmvertoningen,
optredens, workshops, cursussen,
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discussies, lezingen, presentaties, etc.
Cross-overs tussen beeldende, grafische,
nieuwe media kunst, film en muziek
komen royaal aan bod. Samenwerkingen
met andere culturele organisaties staan
hoog in het vaandel. De Willem II Fabriek
initieert, ondersteunt, begeleidt, werkt
samen en faciliteert.
Bezoekers
De Willem II Fabriek richt zich op een
brede doelgroep, de in cultuur geïnteresseerde bezoeker met een voorkeur of
sterke affiniteit voor beeldende kunst,
film, muziek en digitale cultuur.

Woensdag t/m zondag, 13.00 - 17.00 uur
Entree vrij
Boschveldweg 471
5211 VK ’s-Hertogenbosch
www.willem2fabriek.nl

PARK Tilburg

PARK Tilburg

Carlijn Mens

Carlijn Mens ‘Mensch’

Carlijn Mens ‘Mensch’

Carlijn Mens ‘Mensch’

PARK

Onder de titel ‘Mensch’ toont Carlijn
Mens in PARK twee recente projecten
en presenteert die in de vorm van een
totaalinstallatie. De twee hieronder
genoemde projecten in deze tentoonstelling zijn grote, uit meerdere delen
samengestelde werken op papier.

honderden voetafdrukken van
‘De mens wordt vrij geboren, maar hij
kinderen. Een voetafdruk is even indivi- ligt overal in ketenen.’
(Jean-Jacques Rousseau)
dueel als een vingerafdruk, als DNA.
Ook in de manier van lopen van elk kind
dat ergens heen gaat en weer terugkomt, wordt het eigen karakter zichtbaar.

Carlijn Mens gebruikt haar favoriete
medium houtskool om sporen achter te
laten. Zij zoekt in deze werken naar een
nieuwe iconografie om het verplaatsen
en het vluchten van mensen zichtbaar
te maken.
‘Spuren der Bedeutung’ bestaat uit

‘Mensch’ gaat over mensen die verdreven worden en vluchten. Beelden uit
de kunstgeschiedenis én uit de actualiteit vloeien samen in een even concrete
als abstracte stoet van lichamen.
Kom ik uit het paradijs of ga ik naar
het paradijs?

PARK is een kunstinitiatief dat is
opgericht in 2013 en wordt gerund door
Rob Moonen, Linda Arts, René Korten
en Reinoud van Vught.
PARK richt zich op actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst én
op kunstenaars met gedegen ervaring
en bewezen kwaliteit. Er wordt plek
geboden aan regionale collega’s maar
ook aan landelijk of internationaal
opererende kunstenaars, juist om een
positieve bijdrage aan de discussie over
actuele kunst tot stand te brengen.
De werkgroep heeft de ambitie het
podium van belang te laten zijn op
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12 maart t/m 23 april 2016
landelijk niveau, maar bij elk project
wordt gestreefd naar een inhoudelijke
koppeling met de stad.
Per jaar worden er vijf projecten
gerealiseerd met waar mogelijk een
bijpassend raamprogramma in de vorm
van lezingen, kunstenaarsgesprekken,
muziek en film.

Wilhelminapark 53
5041 ED Tilburg
Opening zaterdag 12 maart 16.00 uur
Open vrijdag, zaterdag, zondag
van 13.00 tot 17.00 uur
Entree vrij
www.park013.nl

PARK is gevestigd in de monumentale
ruimte van de voormalige Goretti-kapel
aan het Wilhelminapark te Tilburg.

De Vishal Haarlem

De Vishal Haarlem

Floor van Keulen, Joost Krijnen, Willem Besselink

Joost Krijnen ‘The workshop’

Floor van Keulen Muurschildering Kers Gallery

Crossing Lines
In de tentoonstelling Crossing Lines
zullen de kunstenaars Floor van Keulen,
Joost Krijnen en Willem Besselink ieder
een site specific installatie maken.
Lijnen zullen de basis zijn van drie
monumentale werken. Ieder tekent op
zijn manier in de ruimte.
Floor van Keulen (Amsterdam, 1951)
zal in de Vishal een muurschildering
maken.
Figuren en gezichten geven niet meer
dan één mogelijke betekenis aan de
stroom van gebeurtenissen die uit
de ene tekening wegvloeit om zich in

Willem Besselink ‘colourless tsukuru tazaki’ (detail)

De Vishal
de volgende voort te zetten.
Wat gisteren een schaatsenrijder
voortbracht, groepeert zich vandaag
tot een ‘abstract’ labyrinth, om morgen
een tekst in een gefingeerd of geheim
schrift te worden.
(uit: ‘notities, Floor van Keulen’, Cor Blok)

Willem Besselink (Venray,1980) is
gefascineerd door onderliggende
structuren in zijn alledaagse omgeving.
Zijn installaties, tekeningen en objecten
zijn visualisaties van de gegevens die hij
tijdens de zoektocht naar die structuren
verzamelt. Voor de ruimtevullende
installatie in de tentoonstelling

simpelweg lijnen op papier zetten.
Energieke en monumentale gebaren
worden afgewisseld met uitgewerkte
portretten in sierlijke lijnen of snelle
schetsen. Strikt geometrische,
gekleurde vlakken worden in perspectief gebracht door schijnbaar willekeurige eerste pogingen.
In deze transformatie is het de kunst om
het intuïtieve en procesmatige zichtbaar te houden en tegelijkertijd een
sterk beeld neer te zetten.
Krijnen maakt speciaal voor de tentoonstelling Crossing Lines een nieuw werk.

Crossing Lines in de Vishal zal hij op
zoek gaan naar structuren van deze
specifieke locatie. Structuren in de
architectuur en zijn eigen gebruik
ervan, in de geschiedenis van het
gebouw en welke rol hij daarin zelf
speelt, en in de functies van de ruimte
en hoe hij daar zelf gebruik van maakt,
als kunstenaar, als bezoeker, als onderzoeker.
Joost Krijnen (Breda 1983) maakt
tekeningen waarin lijnen en kleuren
vele vormen aannemen, met als overkoepelend motief de dagelijkse routine
van tekenen, schilderen, schetsen of
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De Vishal – ruimte voor beeldende
kunst in Haarlem – is met circa 150
aangesloten leden het grootste
‘kunstenaarsinitiatief’ van Haarlem,
en biedt voor alle aangesloten professioneel werkende kunstenaars een voor
Haarlem uniek podium.

18 maart t/m 17 april 2016
Opening: 18 maart, 18.00 uur
met Food Art door Kunsthuis 156.
Kijk voor meer informatie op
www.devishal.nl.
De Vishal is gratis toegankelijk
Dinsdag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur,
zondag 13.00-17.00 uur
Grote Markt 20
2011 RD Haarlem
023 532 68 56
www.devishal.nl
de.vishal@gmail.com

Kunstvereniging Diepenheim

Kunstvereniging Diepenheim

Ante Timmermans, ARPAÏS du bois, Birde Vanheerswynghels, Celine Hudreaux, Cindy Wright, Dirk Zoete,

Fia Cielen, Gideon Kiefer, Hanne Van Rompaey, Ines Claus, Jean-Marie Bijtebier, Lore Smolders,

Ronny Delrue, Ruben Bellinckx, Sofie Van der Linden, Stijn Cole

Cindy Wright ‘Green mohawk’

Gideon Kiefer ‘Contemplating the Reminiscence Bump’

DRAWING FRONT

Kunstvereniging Diepenheim
De Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten in Gent heeft zelfs een heuse
Tekeningenafdeling, waarmee het
belang van het tekenen nog eens extra
wordt aangezet. Bijna klassiek vakmanschap treffen we aan in het werk van
Ruben Bellinckx, Gideon Kiefer, Cindy
Wright, Birde Vanheerswynghels, terwijl Ante Timmermans, ARPAÏS du bois,
Sofie Van der Linden, Stijn Cole naar
bepaalde grenzen zoeken van het tekenen, soms vertaalt dat zich in meer
installatief samengestelde werken. Het
‘spelen’ met formaten is voor Ronny
Delrue al jaren een belangrijk gegeven

Kunstvereniging Diepenheim wil
binnen de drie pijlers van het programma ruimtelijke kunst, tekenkunst en
buitenkunst behoren tot de belangrijkste podia in Nederland door het
bieden van professionele presentatiefaciliteiten, werkateliers, publieksactiviteiten en educatie.

in zijn zoektocht naar oorspronkelijk
werk. Ook het werk van Hanne Van
Rompaey is groot, werk waarin je bijna
kunt verdwalen. Bij Ines Claus groeit het
werk in vele richtingen uit, zij maakt
ook gebruik van meerdere materialen
en niet alleen papier.
De samengestelde werken van Celine
Hudreaux en Lore Smolders zijn verhalend en enorm vitaal en gevarieerd.
Jean-Marie Bijtebier speelt vaak in op
zijn visie op het landschap, ingetogen
en heel delicaat verbeeldt.

Verankerd in de landelijke omgeving,
maar met een internationale horizon,
toont de Kunstvereniging al sinds 1990
aan dat vernieuwing kan gedijen buiten
een stedelijke context.
Onderzoek, experiment, productie,
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presentatie, educatie en publieksparticipatie zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden en maken Diepenheim tot vertrekpunt voor bijzondere
vormen van kunst. Het werk dat uit
onderzoek en presentatie in Diepenheim voortkomt, heeft zijn weerslag
op de kunstenaar, diens werk en
de (inter)nationale kunstpraktijk.
Het publiek is deelgenoot en wordt
actief betrokken. Door de ligging,
ver weg van het stedelijk rumoer,
biedt Diepenheim rust voor verdieping,
concentratie en contemplatie.

20 maart tot en met 5 juni 2016
Opening: 19 maart 2016
Woensdag t/m zondag,
11.00 - 17.00 uur
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
www.kunstvereniging.nl

DIEPENHEIM

KUNSTVERENIGING

Curatoren Nanette Kraaikamp en Arno
Kramer hebben voor wat betreft de
Belgische deelnemers aan DRAWING
FRONT gekozen voor kunstenaars die
nationaal en internationaal vaak al
bekend zijn, maar die (nog) niet in de
categorie wereldberoemd vallen.
Met de keuze van de kunstenaars is
eens temeer aangetoond hoe hoog de
kwaliteit van het tekenen in België is.
De aandacht die bovendien op de diverse academies in België voor het medium
bestaat, is enorm groot en in het reguliere lesprogramma vormt tekenen nog
steeds een van de belangrijkste vakken.

Birde Vanheerswynghels ‘Untitled’

Drawing Centre Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim

Arte Colder, Bas Ketelaars, Dennis Amatdjais, Keetje Mans, Kim Habers, Kim Hospers, Lisanne Langenberg,

Rens Krikhaar, Romy Muijrers, Roosmarijn Schoonewelle, Sarah Joy Zwarts, Susanna Inglada,

Veronique Schrama

Romy Muijrers ‘terug naar de tijd’

Kim Hospers ‘I love Paris’

Drawing Centre Diepenheim
mens en op het landschap. Figuratie
speelt op een heel persoonlijke wijze
een belangrijke rol in hun werk.
Veronique Schrama maakt een wandvullende tekening. Haar spel met diepte
in het platte vlak is uniek. Ter plekke
voltooide tekeningeninstallaties van
Suzanna Inglada en Roosmarijn
Schoonewelle zijn dynamisch en uiterst
gevarieerd in vorm, kleur en materiaal.
Rens Krikhaar’s beeldenwereld is
bijzonder, soms wat surreëel. Hij schept
een eigen universum.
Zeer fraaie series zwart-wit tekeningen
van Kim Hospers en Arte Colder laten

Drawing Centre Diepenheim
heel andere werelden zien, soms hard
in hun realisme, soms als een afspiegeling van gebeurtenissen in de maatschappij. Met de meer poëtische aanpak
van Romy Muijrers wordt aangetoond
dat je krachtig en speels kunt tekenen
op relatief bescheiden formaten.
De delicate kleurtekeningen van Sarah
Joy Zwarts en de directe en heldere
werken van Keetje Mans, tonen eens
temeer de grote variëteit in het hedendaagse tekenen bij jonge kunstenaars.

Drawing Centre Diepenheim (2008) is
het eerste centrum voor hedendaagse
tekenkunst in Nederland en is onderdeel
van Kunstvereniging Diepenheim (1990).
Vier keer per jaar worden groeps- en
solotentoonstellingen van (inter)nationale kunstenaars op het gebied van
hedendaags tekenen georganiseerd.
Drawing Centre Diepenheim vervult een
belangrijke positie in het tonen van
actuele ontwikkelingen binnen het
hedendaagse tekenen. Daarnaast is er
voor zowel jonge als gerenommeerde
kunstenaars ruimte voor productie en
onderzoek en het zo optimaal mogelijk
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presenteren van werk. Voor solotentoonstellingen werken kunstenaars vaak
enkele weken in Diepenheim. Bij groepstentoonstellingen is het streven om altijd
recente tekeningen te tonen. Met masterclasses, rondleidingen, kunstenaarsgesprekken, de uitgave van Tekeningencahiers en artist in residencies worden
ontwikkelingen van het hedendaagse
tekenen nog eens extra onder de aandacht gebracht. Curatoren Arno Kramer
en Nanette Kraaikamp hebben DRAWING
FRONT verder uitgewerkt, 20 kunstenaarsinitiatieven doen mee aan deze
landelijke tekeningenmanifestatie.

20 maart tot en met 5 juni 2016
Opening: 19 maart 2016
Woensdag t/m zondag,
11.00 - 17.00 uur
Drawing Centre Diepenheim
Kuimgaarden 1
7478 AN Diepenheim
www.kunstvereniging.nl

DRAWI NG CE NTRE

DIEPENHEIM

KUNSTVERENIGING

Drawing Centre Diepenheim heeft in de
loop van de jaren vaak groepstentoonstellingen getoond waarin ervaren kunstenaars naast jonge kunstenaars werden gepresenteerd. Nu hebben we
bewust gekozen voor alleen jonge, zeer
talentvolle Nederlandse kunstenaars,
die een enorme variëteit in werk laten
zien. Enkelen van hen hebben al een
stevig cv, maar er zijn ook kunstenaars
bij die nog maar een jaar van de academie zijn. Met enkele grote werken van
Lisanne Langenberg, Bas Ketelaars en
Dennis Amatdjais worden bijna romantische en krachtige visies getoond op de

Dennis Amatdjais ‘TES Skyrim//graphics glitch’

Gam Bodenhausen

Bart Lodewijks

Projectruimte Kunstvereniging Diepenheim

In Diepenheim

Gam Bodenhausen ‘Grey Horizontals #15’

Bart Lodewijks Krijttekening Sligo Ierland

‘Solidified Mountain - The Slowness Of Mass’
de details, ontspringt er ook vaak iets
noodzakelijk figuratiefs aan haar
verbeelding.
Dat alles verheft de tekening tot het
niveau van oorspronkelijkheid en
schoonheid.
Gam Bodenhausen was herfst 2015
artist in residence van Drawing Centre
Diepenheim, ondersteund
door het Mondriaan
Fonds.

DIEPENHEIM

Voorjaar 2016 krijgt Diepenheim een
nieuwe laag, een krijtstreep laag.
Niet uit het krijttijdperk maar een laag
die dient om opnieuw te kijken naar
wat we vanzelfsprekend vinden.
Alle huizen bij elkaar vormen een
plaats, een plaats waar mensen wonen,
rustig binnen hun huizen in de straten
van Diepenheim. Beeldend kunstenaar
Bart Lodewijks strijkt als een reiziger
neer en maakt met zijn geometrische
repeterende witte lijnen op de huizen
een patroon. Het patroon koppelt de
huizen zoals de straat dat ook doet.
Mensen komen hun huizen uit en gaan
34

35

in gesprek en kijken verwonderd naar
hun eigen gevel. Met toestemming
worden de strakke krijtlijnen per kavel
vakkundig door Lodewijks aangebracht.
Enkele huizen hebben geen lijnen,
spelbrekers zijn het in het lijnenspel
dat als een spinnenweb de vanzelfsprekendheid van het straatbeeld langzaam laat veranderen. Straten worden
verbonden met elkaar, de tekening
wordt herkend en besproken door de
bewoners. Tot de wind en de regen alle
krijtdraden heeft uitgewist. De reiziger
laat de verwonderaars met een documentaire achter als herinnering aan het

goede gesprek, terwijl hij vele kilometers verder opnieuw een straat voorziet van een witte laag en zijn gastheer
zich laat verbazen over zijn bezit.
De presentatie van Bart Lodewijks maakt
onderdeel uit van de tentoonstelling
DRAWING FRONT. Lodewijks maakt al
langer muurtekeningen. Hij heeft
gewerkt in de straten
van Glasgow, Lissabon,
Porto, Willemstad,
Rio de Janeiro, Gent en
recent in straten van
Sligo te Ierland.
DRAWI NG CE NTRE
DIEPENHEIM

KUNSTVERENIGING

verwachtingen op bij de kijker, want je
weet niet waar je kunt en wilt eindigen
in een visuele speurtocht naar een
eventuele kern in de tekeningen. Is die
kern er wel? Moet je niet steeds terug
vanuit je speurderspositie naar een
overall blik op het werk, om een nieuwe
zoektocht naar schoonheid en betekenis te beginnen?
Elke lijn blijft een voertuig, elke lijn
heeft een mate van sensibiliteit, elke
vorm die ontstaat lijkt een noodzaak.
Hoewel je kunt zeggen dat de tekeningen van Gam Bodenhausen ook een
enorme abstracte kwaliteit hebben in

KUNSTVERENIGING

Het is goed en aangenaam dwalen in
de tekeningen van Gam Bodenhausen.
Lijnen volgend in haar werk ‘passeer’
je gecomprimeerde verzamelingen
van lineair opgebouwde clusters, als
‘aandachtspunten’ die je verder voeren
naar iets opener gebieden, waar een
herkenbaar element je soms confronteert met de werkelijkheid en dat je nog
meer verbaast op de reis door de
tekening.
Structuren, arceringen, vormen en
figuraties houden je blik scherp.
De wijze waarop Gam Bodenhausen
met potlood tekent roept enorm veel

Diepenheim Drawing

BlockC Groningen

BlockC Groningen

Esther de Graaf

Esther de Graaf ‘As we know it’

Esther de Graaf ‘Zonder titel’

Tekeningen Esther de Graaf

BlockC

Esther de Graaf (1984) is beeldhouwer
en woont en werkt in Groningen.
Ze maakt van karton, aluminiumfolie
en ijzerdraad fragiele lichtgewicht
sculpturen. Met een minimum aan
materiaal creëert ze een maximale
ruimtelijkheid.

In 2013, op het hoogtepunt van de
bezuinigingen op kunst en cultuur,
is kunstruimte ‘Galerie Block C’
opgericht. De onderwaardering van
beeldende kunst vormden een motief
om te laten zien dat kunst belangrijk
en interessant is.
Sindsdien organiseren initiatiefnemers
Marinus Augustijn en Agnes Scholte
elk jaar 5 solo-exposities.
Liefde en enthousiasme voor het werk
vormen de belangrijkste selectiecriteria.
Elke expositie wordt begeleid door
een poster ontworpen en uitgevoerd
door Hansje van Halem.

Tekeningen nemen naast dit ruimtelijk
werk een zelfstandige plaats in.
Ze tekent op papier met inkt veelal
basale vormen die uitgroeien tot
complexere, organische structuren.
Komend uit dezelfde bron als haar
ruimtelijk werk tonen ze eveneens een
grote sensibiliteit en fragiliteit.
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Esther de Graaf ‘Track’

19 maart t/m 30 april 2016
De kunstruimte is gevestigd in het
centrum van Groningen in een mooie,
stille ruimte aan de achterzijde van een
oud ijspakhuis.

Westerhavenstraat 14a
Groningen
BlockC.nl
vrijdag 13.00 – 17.00 uur
zaterdag 13.00 – 17.00 uur
en op afspraak

Block C

Melklokaal Heerenveen

Melklokaal Heerenveen

Tjibbe Hooghiemstra, Elma Alkema, André de Jong, Machteld van Buren, Arjan van Es, Esther IJssels,

Astrid Nobel, Lisa de Goey, Gijs Deddens, Jochem Hamstra

André de Jong ‘Portret/Kop serie’
Courtesy The Merchant House, Amsterdam
Elma Alkema Zonder titel

Gijs Deddens Zonder titel

Drawing Front
De groepstentoonstelling DRAWING
FRONT toont werk van 10 kunstenaars
die wonen en werken of afkomstig zijn
uit het noorden en waarvan de meeste
primair tekenen. Een selectie van jong
talent en recente ontwikkelingen in het
werk van gevestigde kunstenaars.
De ingetogenheid en lyrische kracht van
het tekenen van Tjibbe Hooghiemstra
moet genoeg zijn om de blik van de
beschouwer vast te houden.
Pasteltekeningen van Elma Alkema zijn
gedetailleerd als een dagboek waarin
herinnering en werkelijkheid door-

elkaar lopen. De hele werkwijze van
André de Jong is als een zelfstandig
organisme met een eigen genetica.
Het gaat onveranderlijk over natuur en
lichamelijkheid. Constellaties, nieuwe
tekeningen van Machteld van Buren
met stift op doek, roepen vragen op
over functionaliteit en betekenis.
Arjan van Es laat zijn blik dwalen, hij
schouwt de wereld en legt de aders
ervan vast. Op of met papier werkt
Esther IJssels in het schemergebied
tussen herkenbare beelden en abstracties. Astrid Nobel gebruikt tekenen
om patronen, details en processen te

benadrukken. Tijd en tegenstellingen
zijn hierin terugkerende thema’s.
Ook Lisa de Goey werkt met tijd als
onderwerp en structuur. Zo verschijnen
bijvoorbeeld 300 minuten op papier.
Vrij werk van Gijs Deddens intuïtief en
associatief met een sterk grafisch karakter dat zich tussen horror en humor
bevind. Jochem Hamstra laat in
72 tekeningen, met als bron verzamelde
foto’s en opgevangen gesprekken, een
uniek beeldverhaal zien.

Foto: Arend Velsink

Lisa de Goey ‘300 minuten II’

Melklokaal

20 maart t/m 1 mei 2016

Melklokaal is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst (op de
grens van kunstenaarsinitiatief en
galerie) die een actueel overzicht wil
presenteren van verschillende generaties kunstenaars in verschillende
disciplines.
Op de agenda staan 6 tot 8 tentoonstellingen per jaar met regionale en
nationale kunstenaars, door Melklokaal
geselecteerd vanuit een persoonlijke
betrokkenheid en affiniteit met het
werk. Van solo- en groepstentoonstelling tot een installatie of work in
progress.
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Melklokaal is ondersteunend en de kunstenaar is zijn eigen curator.
Melklokaal is gevestigd in de voormalige zuivelfabriek ‘Jagtlust’ in
Heerenveen (Friesland), in de ruimte
waar oorspronkelijk de melk werd binnengebracht. Melklokaal heeft beneden
een kleine en een grote ruimte en een
bovenverdieping ‘Room’ voor projecten
en installaties.
Melklokaal, opgericht in 2014, is een
initiatief van Albert Oost (1968)
beeldend kunstenaar en Monique
Vogelsang (1970) grafisch ontwerper.

Opening zondag 20 maart, 15.00 uur
door Han Steenbruggen, directeur/
conservator Museum Belvédère.
Heremaweg 20-1
8444 AP Heerenveen
www.melklokaal.nl
vrijdag en zondag van 13-17 uur
en op afspraak

Plaatsmaken Arnhem

Plaatsmaken Arnhem

Erik Mattijssen

Erik Mattijssen ‘Handelsbelang’

Erik Mattijssen ‘Heavy duty’

‘Sprokkeldagen’
Het ziet er allemaal even verrukkelijk,
kleurrijk en fijn uit. Erik Mattijssen
tekent taferelen waar de alledaagse
overdaad regeert.
De mens zelf ontbreekt nagenoeg,
maar heeft wel de hand gehad in wat
er te zien is. De compositie, de kleuren,
het verzamelen op zichzelf. Het zijn
vaak de resten die we te zien krijgen,
de vergeten of onbelangrijke voorwerpen, het nagelaten fruit.
Potten die tegen bederf zijn afgedekt
met een geblokte theedoek, aubergines
die groeien in kleurige potten van de
toko, je wilt ze onmiddellijk zó in je huis

Erik Mattijssen ‘Riverbeach’

Plaatsmaken
zetten. Zo, in die prachtige heldere
kleuren, met dat licht, met die vorm.
Het vocabulaire dat de kunstenaar
gebruikt maakt duidelijk dat schoonheid zit in verval en gewoon, in dingen
waar je overheen kijkt , die groeien,
zich verhouden en ook weer vergaan.

de meest dichtbevolkte steden ter
wereld: Calcutta.
Groter kon de tegenstelling niet zijn.
In Ierland tekende hij wankele stillevens
met spullen die hij op het strand vond.
In Calcutta keek hij zijn ogen uit, maar
was er niet in staat die indrukken direct
te verwerken.
In het najaar van 2014 verbleef Erik
Deze krijgen langzaam een plaats in
Mattijssen op een afgelegen plek in
nieuw, kleurrijk werk over het nauwehet noordwesten van Ierland, waar alles lijks voor te stellen dagelijks leven in
groen, stil, zilt en nat is.
deze miljoenenstad.
Aan het einde van dat jaar vertrok hij
voor een langere periode naar India,
waar hij een etage huurde in een van

Galerie Plaatsmaken bestaat sinds 2010.
De galerie is gevestigd in hetzelfde
pand als Productiehuis Plaatsmaken,
waar kunstenaars sinds dertig jaar
gebruik kunnen maken van grafische
en digitale technieken.
Deze atmosfeer van werken en het
plezier van het maken werkt door in
de galerie. Veel van onze exposanten
brengen voorafgaand aan een tentoonstelling een werkperiode door in
onze ateliers.
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16 maart t/m 15 mei 2016
In de galerie tonen wij voornamelijk
werk op of van papier. We werken
met zowel jonge als gevestigde kunstenaars. Experiment en eigenzinnigheid
zijn het uitgangspunt.

Midisage op zondag 20 maart,
met een kunstenaarsgesprek tussen
Erik Mattijsen en Mirka Farabegoli
Klarendalseweg 82A
6822 GC Arnhem
www.plaatsmaken.nl

DAK Utrecht

DAK Utrecht

Dick Tuinder, Bart Nijstad

Bart Nijstad ‘Scuffle’

Dick Tuinder Sally op haar oogballon, schets voor ‘Winterland’

‘Dick Tuinder and Bart Nijstad, I presume’

DAK

DAK kiest met deze kunstenaars voor
het lange, doorlopende, getekende
vervolgverhaal, te weten de graphic
novel en het storyboard. Een categorie
binnen de tekenkunst die niet vaak
‘autonoom’ voor het voetlicht wordt
gebracht.

DAK is een vitaal kunstinitiatief dat
vorig jaar in Utrecht is opgestart door
Chantal Breukers en Jans Muskee.
DAK organiseert kortdurende maar
trefzekere projecten, onder andere een
serie duo-tentoonstellingen waarin
steeds twee kunstenaars worden
getoond die elkaar aanvullen dan wel
afvallen, op een manier waardoor
beiden beter uit de verf komen.
Er zijn al een paar scherp afgestemde
duetten voorbij gekomen, zoals dat
tussen Frank Halmans & Rosa Everts,
Carina Ellemers & Arno Kramer,
Koen Vermeule & Remco Dikken.

Bart Nijstad (1979) tekent met eenvoudige materialen hyper verfijnde
verhalen die vaak autobiografisch zijn.
Door zijn spel met kadrering en kleurgebruik wordt de tijd soms uitgerekt
terwijl er een andere keer verschillende
momenten tegelijk te zien zijn.

Absurde aaneengeschakelde beelden
uit de schijnbare alledaagse werkelijkheid.
Dick Tuinder (1963) tekent aan een stuk
door, onder andere zijn eigen filmscripts, illustraties, cartoons en autonome tekeningen. Hij schrijft, en maakt
films waarin wat ‘echt’ is en wat niet,
vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden is. Hij houdt van een getekende, kunstmatige wereld, legt soepel en
onweerlegbaar verbanden die er niet
zijn, in lijn, in taal en in beeld.
Niets is waar, alles klopt.
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In het kader van Drawing Front
presenteert DAK de duo-presentatie:
‘Dick Tuinder and Bart Nijstad,
I presume’
op 25, 26 en 27 maart
Schoutenstraat 10 in Utrecht,
open van 13.00 tot 18.00 uur.
Opening donderdag 24 maart van
17.00 tot 20.00 uur door Anton
de Goede, radioman van de VPRO

B32 Artspace Maastricht

B32 Artspace Maastricht

Marco Gobbi (IT), Thomas Hütten (NL)

Thomas Hütten ‘folded tubes’

Thomas Hütten ‘charcoal drawing’

‘very little can be just right’
Sommige mensen vinden potloden saai.
Het is alleen maar grijs zeggen ze dan.
Maar wat voor grijs? Het grijs van de
haren van je oma of het grijs van een
dreigende lucht? Duw hard en je krijgt
een bijna zwart dat glimt in het licht.
Of je kan het papier aaien zonder enige
kracht te zetten. Je ziet lijnen dun als
wimperharen, alleen zichtbaar voor wie
goed kijkt.
Marco Gobbi en Thomas Hütten doen
dat laatste. Hun werk bestaat niet uit
spierkracht, maar uit ‘vrij weinig’. Niet
uit verlegenheid of bescheidenheid.
Maar omdat ze weten dat precisie gaat

over net genoeg doen. Echo’s van
bladeren, een toevallige lijn en
schaduwen van vroeger.
Thomas Hütten vult een wandelstok
met houtskool en toont het ritme van
zijn passen. Hij trekt lijnen met een
gebroken lineaal. Beschildert honderden vellen met groen, bladervormen
die hij alleen vanuit zijn ooghoek heeft
gezien.
Marco Gobbi restaureert oude beelden.
Niet het beeld zelf, maar de schaduw
die ze werpen op de muur.
Vlekken van fijn grafiet. Hij plaatst
restjes van oude Venetiaanse villa’s

terug in de muur, hopend dat deze
fragmenten zich weer onderdeel voelen
van iets groters.
Het wordt een mooi gesprek deze
tentoonstelling. Veel zal er niet gezegd
worden. Maar voor wie goed kan
luisteren, zal het precies genoeg zijn.

Marco Gobbi ‘copy with original shadow’

Marco Gobbi ‘copy with original shadow’

B32

25 maart t/m 10 april 2016

B32 is een onafhankelijk initiatief voor
kunstenaars dat ruimte biedt voor
experimentele, maar vooral boeiende
kunst- en cultuuruitingen.
B32 is geïnteresseerd in alles wat in het
gevestigde circuit moeite heeft om een
plek te vergaren. Uitvalsbasis is de grote
lichte ruimte in het centrum van
Maastricht waar regelmatig nieuw werk
is te zien.
Meestal van jonge kunstenaars uit de
regio, in dialoog met bijdragen uit de
rest van de wereld.
Het kunstenaarsiniatief biedt ruimte
voor artistieke talentontwikkeling,
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ervaring en experiment in de beroepspraktijk en coaching door inmiddels
doorgegroeide professionals.
Met 80m2 expositieruimte en een groep
enthousiaste vrijwilligers toont B32
sinds 2001 haar urgentie aan, met circa
9 tentoonstellingen en diverse
eendaagse evenementen per jaar.

Opening op 25 maart om 19.00 uur
Openingstijden:
iedere zondag van 13.00 t/m 18.00 uur
Bourgognestraat 32
Maastricht
www.b32.org

De Boterhal Hoorn

De Boterhal Hoorn

Annelinde de Jong, Iris Frerichs, Joost Bakker, Marleen Kappe, Marianne Lammersen, Marjo Vaessen,

Maurice van Daalen, Cathelijn van Goor, Liesje van den Berk

Annelinde de Jong ‘paper wall 2’
Cathelijn van Goor ‘Glitch #4’

Maurice van Daalen ‘Zonder titel’

‘Ruimtelijk vlak’

De Boterhal

De tekeningententoonstelling
‘Ruimtelijk vlak’ toont werken die
gemaakt zijn op of met papier.
Bij alle geselecteerde kunstenaars
vormen de begrippen ruimte en/of
ruimtelijkheid op geheel eigen wijze
inhoudelijk het uitgangspunt voor hun
werk.
Vragen als ‘welke ruimte bestaat er
binnen de grenzen van het papier’ en
‘kunnen deze worden doorbroken’
spelen een belangrijke rol.
Een mooi contrast in benadering
vormen onder andere de werken van

Maurice van Daalen en Annelinde
de Jong. De plattegronden van Maurice
van Daalen tonen een zelf ontworpen,
fictieve wereld. Door middel van een
zeer nauwkeurige bijbehorende
codering kan de kijker beetje bij beetje
de afmetingen en structuren van de
getekende ruimtes ontrafelen.
Op deze wijze weet hij een plat stuk
papier om te toveren tot een oneindige
wereld die het belevingsvermogen van
de kijker op de proef stelt.
Annelinde de Jong maakt monumentale
papieren bouwwerken die ingrijpen in
een bestaande ruimte.

De werken zijn ogenschijnlijk massief,
maar blijken bij benadering fragiel en
kwetsbaar. Haar werken zijn tegelijkertijd ruimtelijk en plat.

Kunstcentrum de Boterhal is gevestigd
in het voormalig Sint Jans Gasthuis.
Omdat dit monumentale pand uit 1563
vanaf de twintiger jaren enige tijd heeft
dienstgedaan als botermarkt, heet het
in de volksmond: de Boterhal.
In dit prachtig gerestaureerde gebouw,
organiseert de kunstenaarsvereniging
Hoorn sinds 1982 tentoonstellingen,
manifestaties, salons en miniconcerten.

Tevens staat de vraag wanneer een
werk nog een tekening genoemd kan
worden centraal. Zo wordt er niet alleen
getekend met potlood, maar ook met
licht en ontstaan er lijnen doormiddel
van snijden, knippen en plakken.
In andere werken versterkt de toevoeging van tijd, in de vorm van
levende tekeningen, de ruimtelijke
ervaring.

De kunstenaarsvereniging Hoorn
bestaat uit ca. 100 beeldend kunstenaars, die geballoteerd zijn op kwaliteit
en professionaliteit. De meeste leden
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Marianne Lammersen ‘Zonder titel’

26 maart tot en met 1 mei 2016
komen uit Hoorn en omringende
gemeenten. Een aantal kunstenaars
uit andere delen van Nederland is
gewaardeerd lid. In de Boterhal en
op de site vindt u uitgebreide
documentatie over de kunstenaars die
lid zijn van de vereniging.
De organisatie (bestuur en commissies)
bestaat voor het merendeel uit kunstenaars, die hun kennis en energie vrijwillig en belangeloos inzetten.
In de Boterhal worden jaarlijks acht
tentoonstellingen en/of manifestaties
georganiseerd met nationale en
internationale kunstenaars.

Opening: 26 maart 16.00 uur
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag 14.00-17.00 uur
Toegang: gratis
Zondagmiddagsalon 10 april
15.00-17.00 uur
De Boterhal
Kerkplein 39 Hoorn
www.boterhal.com

Kunstliefde Utrecht

Kunstliefde Utrecht

Roland Sohier, Lenneke van der Goot, Rozemarijn Westerink, Halina Zalewska, Linde Faas, Joop Stolk,

Marisa Rappard ‘Island V’

Marisa Rappard, Jorrit Paaijmans, Corinne van Bergen

Lenneke van der Goot ‘Tent’

Corinne van Bergen ‘Stray-dog’

Draw!
De tekenkunst is springlevend.
Niet langer dient zij als studiefase,
maar het medium tekenen is een
eigen weg ingeslagen. In zowel
figuratieve als abstracte werken laat
Kunstliefde een grote variatie aan
tekenkunst zien. Van traditionele
potloodlijnen tot experimentele vormen van tekenen waarbij de hand
niet langer het medium bedient
maar vervangen wordt door andere
mechanieken, van animatie tot
beelden in de ruimte.
De tekeningenserie ‘In een groen,
groen, groen, groen knollenland’ van

Roland Sohier beslaat het hele arsenaal
aan tekentechnieken. Met humor en
een vleugje ironie geeft hij zijn werk
een zekere lichtvoetigheid. De serie was
onderdeel van het project ‘Bij nijntje op
zolder’ in het Dick Bruna Huis (2013).
Er worden twee video’s getoond waarin
Sohier voorleest uit het boekje
behorend bij het werk, en waarin hij
vertelt over de gebruikte technieken.
De werken van Lenneke van der Goot,
Rozemarijn Westerink, Halina Zalewska,
Linde Faas en Joop Stolk laten figuratieve tekenkunst zien. Tekeningen zorgvuldig opgebouwd in potlood, inkt of

Jorrit Paaijmans reflecteert met zijn
experimentele manier van werken op
het medium tekenen. Zijn eigen hand is
geen onderdeel meer van het tekenproces. Door de beeldende mogelijkheden van mechanica te onderzoeken
bevraagt en verlegt hij tegelijkertijd de
grenzen van de tekendiscipline.
Corinne van Bergen noemt zich driedimensionaal tekenaar. Je kunt om haar
tekeningen heen lopen. Haar sculpturen
van draad vormen ruimtelijke tekeningen of zijn het tekeningen in de ruimte?

pastel. Bij Van der Goot, Westerink,
Zalewska en Stolk mondt dit uit in vervreemdende taferelen, die we niet
zomaar kunnen plaatsen in de bestaande wereld. Dat wat je herkent dient zich
aan in een andere, nieuwe werkelijkheid. Van Linde Faas wordt ook haar
prijswinnende animatiefilm ‘Volgens
de vogels’ getoond. De meer abstracte
tekeningen van Marisa Rappard komen
intuïtief tot stand. Haar hand dwaalt
over het papier tot het uiteindelijk
volledig gevuld is. In de onverwachte
vormen en structuren komen figuratieve elementen te voorschijn.
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Roland Sohier ‘Verdroten 2’

Kunstliefde

26 maart t/m 24 april 2016

Kunstliefde is een platform en podium
voor beeldende kunst in Utrecht.
In de tentoonstellingsruimte worden
ca 10 tentoonstellingen per jaar
gerealiseerd met hedendaagse kunst
waarbij extra aandacht is voor Utrechtse
kunstenaars en jonge makers.
Het genootschap Kunstliefde, opgericht
in 1807, is één van de oudste kunstenaarsverenigingen van Nederland.

Opening zaterdag 26 maart 16.00 uur
met een optreden van Roland Sohier
en Uli Kürner.
22 april 20.00 uur: Podiumavond
‘Roland Sohier vertelt…’. Over zijn
project ‘Bij nijntje op zolder’, zijn werk
en vijftig jaar kunstenaarschap.

Kunstliefde is ook organisator van
UtrechtDownUnder, actuele kunst op
bijzondere locaties en de Atelierroute
Utrecht.

Nobelstraat 12A
Utrecht
www.kunstliefde.nl

De Fabriek Eindhoven

De Fabriek Eindhoven

Gijs Scholten, Juliette Verberk, Niels Goos, Sara Bomans, Marisa Rappard, Vincent Bijleveld, Cathelijn van Goor

De Fabriek, foto: Peter Cox

‘Buiten de Lijnen 04’
Vanaf begin maart werken zeven
kunstenaars aan een tekening op een
van de zijwanden van De Fabriek.
Elke kunstenaar krijgt een deel van de
wand (gescheiden door steunpilaren)
ter beschikking van ± tien vierkante
meter.
De kunstenaars werken direct op de
wand met potlood, pen, stift of krijt.
In de monumentale ruimte van
De Fabriek kunnen bezoekers het resultaat zien en ervaren van het intieme,
arbeidsintensieve en fysieke proces van
het tekenen op groot formaat.
Iedere kunstenaar geeft naar eigen

De Fabriek
inzicht invulling aan het thema buiten
de lijnen.
De werken ontwikkelen zich als een
natuurlijk organisme, dat kort na het
ontstaan vernietigd wordt of sterft,
zoals sommige diersoorten met een
kort, intens leven. Dit tijdelijke is wat
de kunstenaars bindt.
Iedere tekening zal na de tentoonstelling weer overgeschilderd worden.
De tekeningen gaan van figuratief naar
abstract, van zwart-wit naar kleur,
van introvert naar expressief.
Normaal werken de afzonderlijke

kunstenaars in de beslotenheid van
hun atelier, maar voor dit project werkten de kunstenaars samen om Buiten
de Lijnen van De Fabriek te gaan.

De Fabriek is gevestigd in een oude
fabriekshal uit de jaren 60.
Ooit gebouwd als boekbinderij.
Sinds 1980 heeft ze de functie als
thuisbasis van Kunstenaarsinitiatief
De Fabriek. De Fabriek is een initiatief
dat zowel inhoudelijk als praktisch
geleid wordt door professionals uit
het vakgebied van kunst en design,
die op vrijwillige basis exposities en
manifestaties organiseren, uit idealisme
en als een verlengstuk naast hun eigen
beroepspraktijk.
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Open op 2 + 3 en 9 + 10 april 2016
van 13.00 tot 17.00 uur
De Fabriek nodigt kunstenaars uit voor
een werkperiode.
De kunstenaars krijgen de vrijheid en
mogelijkheid om nieuw werk te
realiseren dat elders onmogelijk zou
zijn.
De Fabriek stimuleert het experiment
en de verdieping tijdens de werkperiodes van de kunstenaars.
Elke werkperiode eindigt met een
opening en een korte tentoonstelling.
De openingen fungeren als een
ontmoetingsplek voor kunstenaars
onderling en voor de kunstenaar(s) en
het publiek.

Opening op 1 april 2016 om 20.00 uur
Baarsstraat 38
5615 RG Eindhoven
www.defabriekeindhoven.nl

Bradwolff Projects Amsterdam

Bradwolff Projects Amsterdam

Jakup Ferri

Jakup Ferri Muscle Memory

‘Muscle Memory’
Jakup Ferri [1981] deels opgeleid in
Kosovo en op de Rijksakademie van
Amsterdam, maakt deel uit van een
jonge generatie kunstenaars die door
internationale tentoonstellingen en
residentie programma’s in het buitenland een nomadisch bestaan leeft.

Jakup Ferri Muscle Memory

Bradwolff Projects
Ferri’s tekeningen kenmerken zich door
eenvoud en directheid en laten de
kunstenaar cq mensen in isolement of
vervreemding van hun omgeving zien.
Isolement, contact willen, erbij willen
horen, verlangen, falen: metaforen
voor een kunstenaar in een hedendaags
westers kunstcircuit met een komische
noot van artistieke zelfobsessie.

BRADWOLFF PROJECTS, gevestigd in
de koepelruimte van het voormalige
Burgerziekenhuis in Amsterdam Oost,
is een experimenteel platform voor
actuele kunst. Samen met kunstenaars
en gast-curatoren en in nauwe samenwerking met kunstinstellingen en
onderzoeksinstituten zoals de Rietveld
en de UVA worden kunstprojecten
ontwikkeld en uitgevoerd.
Er worden kunstenaars gepresenteerd
die een [inter]nationaal bereik hebben
en bezig zijn met bijzonder artistiek
en kunsttheoretisch onderzoek dat
vaak een relatie heeft met actuele

maatschappelijke thema’s.
BRADWOLFF maakt hoofdzakelijk soloexposities omdat deze presentatievorm
zich leent voor verdieping.
De directe verbinding tussen de
expositieruimte binnen en de tuinomgeving buiten is uniek en wordt in
zowel het bemiddelingsprogramma
als de presentaties van de kunstenaars
veelvuldig ingezet.
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Vanaf 2016 maakt BRADWOLFF
PROJECTS deel uit van de Bijlmer
Artist-In-Residence (BijlmAIR),
een residency programma van
CBK Zuidoost.
In samenwerking met Stedelijk Museum
Bureau Amsterdam (SMBA) en CBK
Zuidoost worden kunstenaars
uitgenodigd om deel te nemen aan
BijlmAIR.

10 april t/m 8 mei 2016
Opening op zondag 10 april 2016
van 16.00 tot 18.00 uur
Open donderdag tot en met zaterdag
van 13.00 - 17.00 uur en op afspraak
Oetewalerstraat 73
1093 MD Amsterdam
info@burobradwolff.nl
www.burobradwolff.nl

Sign Groningen

Sign Groningen

Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele, Junyu Chen, Marit Westerhuis, Wouter van Tilborg & Tim Romkes,

Thijs Zweers

bevestiging geleider
helder plexiglazen
beschermkap

metalen geleider

tandwiel

schroef
distributieriem

verstelbare houder
voor balans cilinder

bevestiging distributieriem aan penhouder

cilinder van
licht material

penhouder
lijntekening
pen

millimeterpapier
steunders

houder cilinder
arduino uno

versteviging cilinder

Bevestiging stepper
motor aan houder cilinder

stepper motor,
draait langzaam
om zijn as

doos van wit plexiglas,
volledig gesloten

opening

steunder voor motor +
bevestiging tandwielen

tandwielen bewegen
distributieriem in
verticale richting

stepper motor:
deze stepper motor reageert
live op inkomende GSR data
van Marit Westerhuis
(zie Fig. 2 en Fig. 3 voor details)

Fig. 1

Dewi de Vree & Jeroen Uytendaele ‘Ground’ Wouter van Tilborg & Tim Romkes ‘RA_002’

Junyu Chen ‘a unique line’

Thijs Zweers ‘zero one nr16’

Marit Westerhuis ‘Zonder titel’

Sign
In deze tentoonstelling worden verschijningsvormen van tekenen getoond
waarbij technologie of nieuwe media
een belangrijke rol speelt. De tekening
gaat daarbij een relatie aan met een
andere discipline (of andersom),
technologie wordt ingezet om een
vertaling te bewerkstelligen. Een fysiek
of performatief element is vaak onderdeel van het werk. Op zoek gegaan
wordt naar een andere esthetische
beleving. Binnen de breedte aan variaties wil SIGN met deze invalshoek een
bijdrage leveren aan de discussie wat
tekenen definieert.

Thijs Zweers materialiseert de schoonheid van de virtuele werkelijkheid en
maakt deze concreet en tastbaar.
Met ‘A unique line’ maakt Junyu Chen
een analyse van het tekenen Zoomt
in op het gebaar en karakter van een
lijn dmv. performance, projectie incl.
geluid.
Marit Westerhuis maakt tekenmachines die intimiteit waarheidsgetrouw
preserveren in een tekening.
Ground van Dewi de Vree & Jeroen
Uyttendaele toont een audiovisuele
performance waarbij grafiet tekeningen
gebruikt worden als controle interface

voor verschillende elektronische instrumenten.
Wouter van Tilborg & Tim Romkes
gebruiken een penplotter als hun tekengereedschap. Ze experimenteren met
het karakter van het schrift en het
ontwerp, door te variëren met instellingen, onderdelen en door gebruik te
maken van verrassingen en afwijkingen.

De tentoonstellingen en projecten
die Sign in haar ruimte en elders
organiseert zijn interdisciplinair, experimenteel en actueel, met aandacht voor
context. Presentaties begeven zich op
de grenzen die nu in kunst, kunstwereld
en samenleving gangbaar lijken te zijn,
impliciet digitale wereld en rol van
publiek. Sign is bij uitstek een podium
voor jong talent en signaleert dit in een
vroeg stadium.
Uitgaande van verrassende gezichtspunten en de individuele kracht van de
kunstenaars/samenstellers speelt Sign
met de artistieke en maatschappelijke
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plaats, functie en betekenis van kunst.
Zij genereert voor dit alles de mogelijkheden, voorbij beperkende of dogmatische randvoorwaarden. Zo kunnen
residenties, publicaties, performances,
cognitieve acties, interventies, work
in progress, audiovisuele combinaties,
nieuwe en ‘oude’ media etc. deel
uitmaken van onze activiteiten.

30 april t/m 29 mei 2016
Opening
zaterdag 30 april vanaf 17.00 uur
Open di. t/m za.: 12.00-17.00 uur;
zo. 14.00-17.00 uur
Winschoterkade 10
9711 EA Groningen
050-3132651
signnl@gmail.com
www.sign2.nl

KOM NAAR HET UNIEKE

DRAWING FRONT WEEKEND
Zaterdag 16 april en zondag 17 april 2016
vanaf 10.30 uur Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 in Diepenheim

Twee dagen met aandacht voor het hedendaags tekenen, met een symposium,
lezingen, ‘Drawing Dates’ en meer!
Met lezingen van:
Diana Wind, Robbie Cornelissen, Jantien Jongsma, Erik Mattijssen, Fia Cielen,
Frits de Coninck, Natasja Kensmil, Henri Jacobs, Alied Ottevanger en Ronny Delrue.
Met Drawing Dates:
werk tonen aan een deskundige in een privégesprek van 15 minuten!
Met workshops tekenen voor kinderen en volwassenen.
Kijk voor het volledige programma op www.drawingfront.nl en meldt u aan via de website!

DRAWIN G

FR ONT

Drawing Centre Diepenheim
en 20 kunstenaarsinitiatieven zetten
het heDenDaags tekenen op De kaart
Van 5 februari t/m 5 juni 2016
vormen zij samen een DRAWING FRONT. Door heel Nederland zijn
er tentoonstellingen waarin tekenen centraal staat
6 februari t/m 27 mei
5 maart t/m 10 april
5 t/m 27 maart
6 maart t/m 3 april
10 maart t/m 8 mei
12 t/m 27 maart
12 maart t/m 3 april
12 maart t/m 23 april
18 maart t/m 17 april
19 maart t/m 5 juni
19 maart t/m 30 april
20 maart t/m 1 mei
23 maart t/m 15 mei
24 t/m 27 maart
25 maart t/m 10 april
26 maart t/m 1 mei
26 maart t/m 24 april
2, 3, 9 en 10 april
10 april t/m 8 mei
30 april t/m 29 mei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extrapool Nijmegen
Pictura Dordrecht
Studio Omstand Arnhem
Nieuw Dakota & Tekenkabinet Amsterdam
TETEM kunstruimte Enschede
Quartair Den Haag
Willem II Fabriek Den Bosch
PARK Tilburg
De Vishal Haarlem
Kunstvereniging & Drawing Centre Diepenheim
Block C Groningen
Melklokaal Heerenveen
Plaatsmaken Arnhem
DAK Utrecht
B32 Artspace Maastricht
De Boterhal Hoorn
Kunstliefde Ruimte voor Beeldende Kunst Utrecht
De Fabriek Eindhoven
BRADWOLFF PROJECTS Amsterdam
SIGN Groningen

Kijk voor meer informatie en het hele programma op:
www.drawingfront.nl

