452015

Arno Kramer @ Drawing Centre Diepenheim  Kunstbeeld

Arno Kramer @ Drawing Centre Diepenheim
Interview
dinsdag 22 november 2011

Drawing Centre Diepenheim bevindt zich in een voormalige kleuterschool, die later in
gebruik is geweest als galerie. Foto: Sophia Zürcher
Sophia Zürcher | In Nederland opende op 14 oktober het derde centrum wereldwijd voor
hedendaagse tekenkunst. Na Londen en New York, is nu ook in Diepenheim een instituut
gekomen dat zich uitsluitend toelegt op tekenkunst.
Het Drawing Centre Diepenheim maakt deel uit van Kunstvereniging Diepenheim. Deze
vereniging bestaat twintig jaar en telt zo’n 250 leden. Het bestuur laat zich over de inhoud
van de tentoonstellingen adviseren door de kunstcommissie bestaande uit Sepp Bader, Gijs
Assmann, Hanne Hagenaars en Arno Kramer. Op initiatief van die laatste werd
tekenkunst al in 2008 aan de speerpunten van de vereniging toegevoegd, bovendien stelde
hij dit jaar de tentoonstelling ‘All About Drawing’ samen in het Stedelijk Museum
Schiedam. Hij vertelde Kunstbeeld over het Drawing Centre en de opleving van
hedendaagse tekenkunst.

Arno Kramer voor het tekencentrum in Diepenheim. Foto: Lars Smook
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Het Drawing Centre maakt deel uit van het project KunstWerk, een project dat 11 miljoen
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/17483/arnokramerdrawingcentrediepenheim.html
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euro kreeg van de provincie en gemeente voor de transformatie van de historische kern van
Diepenheim tot een cultureel erf. In deze landelijke omgeving worden vernieuwingen en
experimenten mogelijk gemaakt in ruimtelijke kunst, kunst in de openbare ruimte en sinds
kort dus ook de hedendaagse tekenkunst.
Waarom was een tekencentrum nodig?
Arno Kramer: “Al vijftien jaar ben ik bezig met tekeningen vanuit mijn eigen werk en
interesse. Ik kwam er al snel achter dat tekenkunst het ondergeschoven kindje was in
musea. En het werd almaar minder. Prentenkabinetten van musea werden gesloten,
curatoren tekenkunst gingen met pensioen en werden niet vervangen. De aandacht voor het
fenomeen nam af. En de ironie wil dat kunstenaars wel steeds meer aandacht kregen voor
tekenkunst. Bij kunstopleidingen wilden veel jonge studenten juist tekenen, misschien als
reactie op de dominantie van fotografie en video. En dus was het idee al heel snel dat daar
iets aan gedaan moest worden, zoals de tentoonstelling ‘All About Drawing’ in Stedelijk
Museum Schiedam en het Drawing Centre Diepenheim als permanente presentatieplek.”

Ik kwam er al snel achter dat tekenkunst het ondergeschoven kindje
was in musea. En het werd almaar minder.
Tekenkunst is nu helemaal hot…
“Dat kun je wel zeggen, ja. Maar we moeten er aan werken dat dit zo blijft met een goede
programmering. Er komt waarschijnlijk ook een nieuwe prijs voor tekenkunst en als alles
meezit, komt die tentoonstelling met de genomineerden hier.”

Tentoonstellingszaal met tekeningen van Hans de Wit. Foto: Sophia Zürcher
Ben je tevreden met dit gebouw?
“Het is een geweldige plek geworden waar je heel goed tekeningen kunt tentoonstellen:
niet te massaal, maar wel met genoeg plek voor grote tekeningen. Een van de beste
beslissingen van architect Robert ten Dam was om de vloer te laten zakken en het plafond
te verhogen waardoor zestig centimeter hoogte werd gewonen. Nu hebben we ook ruimte
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voor grote tekeningen.”
Hoe kies je de tekenaars voor een openingstentoonstelling?
“Ik heb bewust voor een solo van Hans de Wit gekozen, om een toon te zetten voor de
toekomst. Er moest een kunstenaar komen die niet iedereen kent, maar van wie ik denk:
‘dit is zo goed, deze tekenaar is van groot belang voor de Nederlandse tekenkunst’. De Wits
werk zit in veel museale collecties, maar hij heeft nooit een solotentoonstelling gehad! We
konden er ook nog andere ruimtes bij betrekken, zodat we ook onze internationale
ambities kunnen laten zien door tekeningen te tonen van in totaal 25 kunstenaars uit
Nederland, Duitsland, Engeland en België.”

Hans de Wit tijdens de opening van het Drawing Centre Diepenheim. Foto: Agnes Booijink
En heb je nog droomgasten?
“Je kunt bijna niet om Marlene Dumas heen, maar we moeten onze plek weten. Een meer
realistische wens voor de toekomst is een solo van Berlinde De Bruyckere, omdat de
Kunstvereniging de eerste was die haar werk toonde in Nederland.”

Ik ben heel puristisch, want ik wil het houden op zuiver tekeningen.
Naast tekeningen maakt Berlinde De Bruyckere ook sculpturen, zou je die dan ook
tonen?
“Nee, ik ben heel puristisch, want ik wil het houden op zuiver tekeningen. Tekenkunst is
tekenmateriaal op papier. Als het bijvoorbeeld voor 99% een collage is, dan kom ik al in
gewetensnood. Maar wie weet wordt dat juist een thema. In het Stedelijk Museum
Amsterdam vond in 2007 ‘Drawing Typologies’ plaats. Het was een schitterende
tentoonstelling, maar een waardeloze tentoonstelling vanuit het oogpunt van tekenen,
want wat zag je: iemand die in de sneeuw gepist had en vond dat dat een lineaire tekening
was. Een dergelijke tentoonstelling zou ik nooit maken, maar het scherpt je wel in je
eigen gedachten over de grenzen van tekenkunst.”
Wat kunnen we in de toekomst in het Drawing Centre verwachten?
“Na deze solo van De Wit brengen we een dubbeltentoonstelling van kunstenaars die heel
andere aspecten van de tekenkunst tonen, namelijk Renie Spoelstra die nog grotere werken
maakt dan je hier nu ziet en Hans Lemmen die juist heel kleine werken maakt die de
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illustratieve kant van tekenen laten zien. Zo probeer ik diversiteit in het programma te
krijgen. De luxe is dat ik zelf kunstenaars voor mag stellen. Ik heb genoeg ideeën voor de
volgende dertig jaar!”
‘Opening Drawing Centre Diepenheim’
14 oktober t/m 7 december
Kuimgaarden 1, Diepenheim
http://www.kunstvereniging.nl/
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