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Ateliergebouwen waar kunstenaars werken, hebben een specifiek klimaat. 
Dat is geen landklimaat of zeeklimaat en ook andere meteorologische 
kenmerken zijn er niet op van toepassing. Het klimaat dat kunstenaars 
scheppen in deze gebouwen hangt samen met een verhevigde vorm van 
bewustzijn die in de architectonische atmosfeer tot stand komt. Dat 
bewustzijn is een mentale variant op de weersgesteldheid die je ondergaat. 
Ondanks jezelf ben je eraan onderhevig. Je hebt er geen invloed op. Het 
regent of het regent niet of de zon nu schijnt of niet. De omstandigheden 
zijn enerzijds een voorwaarde en anderzijds doen ze er niet toe. 

Waar het kunstwerk ook over gaat, zelfs als het gaat over de plaats waar 
het ontstaat, het onttrekt zich altijd aan de gegeven situatie en doet 
zich voor in de gedaante die het onafhankelijk van alles aanneemt. Het 
kunstwerk staat wel in verhouding tot zijn afkomst en betrekt zich op zijn 
bestemming. Een kunstwerk is in die zin nooit een statisch object, het 
staat niet stil, maar beweegt zich ergens tussenin, tussen afschaduwing en 
projectie, tussen herinnering en verlangen. Het kunstwerk beweegt zich 
tussen tijd en ruimte in de gedaante van het beeld, de verbeelding van zijn 
afwezigheid en zijn daadwerkelijke presentie. Eerst was het er niet en dan is 
het er wel. Het is net de wind die opsteekt. De lucht was er al, maar je merkt 
die pas op als het begint te waaien. Het kunstwerk is de geest die waait, niet 
te vangen in een netje, maar wel weer te geven in verf en klei, houtskool 
en marmer, inkt en metaal en op honderden andere manieren die niet te 
vangen zijn, maar wel zichtbaar worden gemaakt als een ervaring die je
nog niet hebt beleefd.

De ruImTe 
vaN De

kuNsTeNaar
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Als je kunstenaars vraagt in die situatie hun werk te tonen, nemen ze 
beslissingen die ze in reguliere presentatieruimtes uit de weg gaan, 
simpelweg omdat de voorwaarden voor het tonen van werken daar van 
een andere orde zijn. In die gekende tentoonstellingsruimtes doen de 
kunstwerken zich onthecht voor. Ze onttrekken zich aan de situatie en 
geven die een gestalte die op zichzelf staat.

In het voormalig ateliergebouw Rollecate zijn de kunstwerken aanwezig 
als vanzelfsprekende onderdelen van de verschijningsvorm van de ruimte 
waarin ze worden getoond: ze staan daar rechtstreeks mee in verband. 
De kunstwerken zijn niet eenvoudig als afgeronde objecten uit de 
werkplaats van de kunstenaar naar een andere ruimte verplaatst, maar 
hebben hun gedaante in een nieuwe omgeving geïncorporeerd. Dat kan 
zijn als een onnadrukkelijk spoor, een uitingsvorm waarin de kunstenaar 
de vervluchtiging van zijn aanwezigheid in de omgeving waarneembaar 
maakt. Gedemonteerde en geïsoleerde gegevens die in de ruimte aanwezig 
zijn, kunnen door de kunstenaar op een andere plaats worden aangebracht 
om de identiteit van de plek te bevragen en de functie van de voorwerpen 
die er zijn aangetroffen te veranderen. En waar een kunstenaar ook werkt, 
door zijn handeling erodeert de ruimte en het slijtagestof hoopt zich als 
een morene op, materiaal voor zich uitduwend en met zich meetrekkend 
dat een onnavolgbare herkomst heeft. Daar zitten kleinoden tussen, 
archeologische vondsten en geologische monsters van fossiele overblijfsels 

De IDeNTITeIT 
vaN De plek 

BevraGeN
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eeN vleuG 
om TeGeNIN 
Te sTrIjkeN

Het ateliergebouw Rollecate in Deventer is zo’n gebouw waar de kunst 
op een manier tot stand komt die typerend is voor de werkwijze van de 
kunstenaar: wat er ook vooraf gaat aan het kunstwerk, het zijn ongedachte 
beelden. Het uiteindelijke kunstwerk komt nooit overeen met wat de 
kunstenaar zich had voorgenomen, maar heeft altijd een gedaante 
die daarvan tegelijkertijd een bevestiging en een ontkenning is. Het 
is altijd iets anders dan wat de kunstenaar zich heeft voorgenomen. 
Het voornemen van de kunstenaar verandert voor zijn ogen als hij het 
kunstwerk tot stand brengt. Daar had hij niet op gerekend. 

Het atelier of de studio, noem de werkplek van de kunstenaar zoals je 
wil, is nooit een neutrale ruimte, hoewel er veel kunstenaars zijn die het 
liefst zo aan de inrichting van hun praktijkruimte beginnen: kaal, leeg, 
neutraal, objectief om er vervolgens het tegenoverstelde daarvan tot stand 
te kunnen brengen. Vrijwel al die werkplekken van kunstenaars lijken op 
elkaar. Merendeels zijn het ruimtes die bestaan uit ondoorgrondelijke 
hoeveelheden beeldverzamelingen, opstapelingen van materiaal, allerlei 
soorten residuen die een buitenstaander voor afval aanziet, boeken, 
muziek, artefacten, etensresten, serviesgoed enzovoort enzovoort, waarin 
dan een nauwelijks als zodanig herkenbare lege ruimte is vrijgelaten waarin 
het kunstwerk zich voordoet, soms niets eens als zodanig te identificeren 
omdat het zich mengt met al die andere gegevens van waaruit het is 
ontstaan. Vaak staan de kunstwerken die af zijn met de rug naar je toe.



In de ruimte rondom het kunstwerk gaan de overige objecten daarmee 
een verhouding aan die zich voordoet als een ingreep in je begrip van 
de situatie. Je gaat de dingen anders zien en de woorden van een nieuwe 
betekenis voorzien.

De werkruimte van de kunstenaar is sinds lang een camera obscura waar 
licht en tegenlicht beelden werpen op allerlei dragers die niet altijd 
worden ontwikkeld, noch gefixeerd of afgedrukt. Het kunstwerk is in 
die donkere kamer vooral een extra ruimte die je kunt betreden vanuit 
het voorstellingsvermogen dat je wordt voorgehouden: een uitzicht alsof 
je naar jezelf staat te kijken, een inzicht alsof je wordt waargenomen 
van buitenaf. Het atelier is vooral ook een omgekeerde ruimte die 
binnenstebuiten is gekeerd en die geen vaste vorm meer heeft, die als een 
stuk bevroren wasgoed aan een lijn te drogen hangt als een onherkenbaar 
profiel van de uiterlijke omtrek.

Wat zich in het hoofd van de kunstenaar voordoet wordt weerspiegeld 
door de ruimte waarin hij werkt: de atmosfeer van wat hij denkt vindt 
daarin de mal waarin hij afgiet wat hij denkt. De maat der dingen wordt 
er bepaald in wat zich voordoet. De kunstenaar slaat daarin kleuren en 
vormen op, maar die kleuren en vormen zijn geen dingen, hoe concreet 
ze ook kunnen zijn; het zijn geen dingen maar mogelijkheden. Het zijn 
geen dingen, maar alles wat daar niet op rijmt.

Iedere kunstenaar stemt zich af op de ruimte waar hij werkt, met het 
oogmerk dat zijn werk ook daarbuiten kan bestaan. Uiteindelijk is het 
kunstwerk niet bestemd voor waar het wordt gemaakt. Het kunstwerk is 
vooral onbestemd en kan overal bestaan. Het kunstwerk moet weg waar 
het vandaan komt. Het heeft niets om op terug te vallen. Het kunstwerk 
bestaat alleen als zodanig doordat we ernaar kijken.

Alex de Vries
25 december 2012
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van leven waar we ons nauwelijks nog een voorstelling van kunnen maken. 
Ze doen zich voor in patronen van leegte en ruimte die ontstaan door 
binnenvallend licht en afschermend duister. 

Onmiskenbaar verhoudt de buitenwereld zich tot het interieur en neemt 
de kunstenaar beslissingen over de inrichting van zijn werkruimte die 
samenhangen met het contrast dat hij zowel intern als extern met de 
omringende gegevens zoekt. Hij moet zijn aanwezigheid bewijzen in 
de afwijkingen die hem onderscheiden van degenen die min of meer 
hetzelfde beogen. In algemene zin gaat dat over het kunstenaarschap. 
Iedere kunstenaar wil hetzelfde door zich anders te manifesteren. De 
gelaagdheid van zijn bezigheden is daarbij doorslaggevend voor de 
ondoorgrondelijkheid van zijn beweegredenen. Die kan hij noch iemand 
anders verklaren, hoe hardnekkig dat ook wordt gepoogd.

De kunstenaar maakt zijn werkwijze inzichtelijk door in zijn kunst 
een transparantie tot stand te brengen die er de oorzaak van is, dat je 
nauwelijks nog kunt zien wat hij heeft gemaakt: je kijkt er doorheen 
naar iets anders waarop het uitzicht je was benomen. Nu opeens zie je 
het door het kunstwerk dat ervoor is gemaakt. Daardoor kun je dingen 
met elkaar in verband brengen, tussen de ene ruimte en de andere. Wat 
er in de muren verdwijnt en te voorschijn komt aan leidingen ontvouwt 
een structuur waarvan het patroon een plattegrond vormt voor je 
gedachtegang. Die veroorzaakt een visuele verwarring doordat het 
in contrast is met wat je gevoelsmatig ten aanzien van het kunstwerk 
ondergaat. De uiterlijke gedaante ervan heeft een vleug waar je tegenin 
kunt strijken waardoor jouw haren overeind gaan staan. 

eeN camera 
oBscura



The Place, The Space van Borrowed Spaces was de zesde in een reeks van 
kleine informele tentoonstellingen in het voormalige ateliergebouw 
Rollecate te Deventer. Op initiatief van Ronald de Ceuster werden 
kunstenaars uitgenodigd in een leeg atelier, vrijgekomen na het 
vertrek van een kunstenaar, werk te maken. Speelden de eerste vijf 
tentoonstellingen zich uitsluitend af in die lege ateliers, The Place, 
The Space was gesitueerd in het hele gebouw, dat vrijkwam toen alle 
kunstenaars het gebouw moesten verlaten in verband met de verkoop
van het pand.

Er namen twintig kunstenaars deel waarvan vele hun eerste kennis-
making met het gebouw vastlegden met hun camera’s. Het gebouw 
was leeg, maar uitnodigend. Iedere ruimte afzonderlijk even boeiend. 
Sommige kunstenaars vonden het moeilijk een ruimte te kiezen, andere 
kozen meerdere ruimtes. Toch waren er ruimtes in het gebouw zonder 
kunstwerken. Men kon dwalen door het gebouw en ervoer ook de ruimtes 
zonder ingreep van een kunstenaar als bijzonder. De kunst was aan het 
gebouw ontleend, viel in het gebouw en leek ten dienste te staan van het 
gebouw.
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In deze publicatie zijn naast de foto’s van het gebouw de foto’s te zien  
van de gemaakte kunstwerken die alle geënt zijn op en geïnspireerd door 
de ruimte. Iedere kunstenaar heeft vanuit zijn of haar eigen achtergrond 
en beeldtaal gereageerd op de ruimte en er één of meerdere werken 
verwezenlijkt. In het gebouw was daardoor samenhang waar te nemen: 
ruimte en kunst vielen samen, het gebouw stond ten dienste van de 
kunst, zoals de kunst ten dienste leek te staan van het gebouw. Door de 
kunstwerken vielen place en space samen.

De kuNsT
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BleacheD lIGhT
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Guido Nieuwendijk

ZIGZaG
& ZIGZaG

Gerard Koek

“losT IN space”, TeksTwerk IN 
DoDekop IN 11 ruImTeN, 2012
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Ienke Kastelein

mIse eN scèNe
& la pIèce

Hans van Lunteren

The oTher room
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Jeroen Glas

laBlum #3: DINsDaG
& mImIc #4

Jeroen Diepenmaat

sTaaND vermoGeN /
DIT alles overZIeND
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Mark Kramer

spaTIal INTerpreTaTIoN
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Mariës Hendriks

ZoNDer TITel
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DIafraGma
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Oscar Lourens

Grey measurINGs
for rollecaTe
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small shIfTs
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