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TUSSEN RUIMTE – EEN GEDACHTEWISSELING

Kunstwerk Karin Kortenhorst

Andrea Prins  Twee manieren - zei de Franse filosoof Henri Bergson - twee manieren zijn
er om de wereld te kennen. De eerste manier houdt in dat men als buitenstaander om de
zaak heen draait, de tweede dat men er binnendringt. Iets eenvoudiger gezegd: kennis
kan abstract of intuïtief zijn. Nog simpeler: iets is wetenschap óf kunst (maar zo simpel
hoor je het een filosoof natuurlijk nooit zeggen). 

Een inleiding op een expositie is normaliter van het eerste soort.  Een inleiding is een
interpretatie  over de kunst. De criticus staat ernaast en kijkt ernaar. Hij plaatst zichzelf
welbewust buiten het werk, hij neemt afstand. Hij overziet het geheel. Hij abstraheert. De
intuïtieve kunstenaar daarentegen doet, of eigenlijk:  heeft gedaan - en zwijgt.  Zover het
dualisme. Wij doen het vandaag anders en houden een dialoog, een twee-spraak.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is het werk van Karin Kortenhorst. Ik ben Andrea Prins,
architect  en onderzoeker. Sinds enkele jaren bouw ik met woorden in plaats van hout,
baksteen of beton. Maar de teksten die ik straks zal lezen, stammen van anderen. De 'ik's'
die daarin speken, zijn die van architecten en kunstenaars. Elk van de citaten belicht een
belangrijk aspect van Karins werk. Karin zal voor haarzelf spreken.

Onze woorden zullen even de ruimte vullen, de ruimte tussen Karin en mij - en tussen u
en ons. Onze woorden zullen even de ruimte vullen - en dan weer verdwijnen. De ruimte
blijft alleen over. Want ze is overal, vanzelfsprekend - en meestal ongemerkt.



Karin Kortenhorst  Wat ik doe, is het zichtbaar maken van de ruimte. Ik omkader lucht
met  metaaldraad.  Zo  kan  je  ruimte  ervaren.  Vanuit  de  handeling  van  het  wikkelen
ontstaan ruimtelijke objecten. Meestal wals en hamer ik metaaldraad voordat ik het buig
en wikkel. Metaal wordt door het hameren harder en er komt zo meer spanning in. Deze
eigenschap van het metaaldraad kan de vorm beïnvloeden.

AP  'Ik geloof in een fenomeen dat ik materiaal-intelligentie noem. Er is kennis die via
materialen  verkregen  kan  worden  als  we  onze  instincten  niet  van  het  intellect  laten
dimmen.' – Hoe werk jij?

KK  Mijn werkwijze is experimenteel en intuïtief. Ik laat me door het materiaal verrassen.
Een belangrijk onderdeel  in mijn werk is  het  toeval,  de onverwachte vondst  -  die wel
alleen door ambachtelijk vakmanschap mogelijk wordt. 

Vanuit het wikkelen en hameren van het zilver-, ijzer-, koper- en aluminiumdraad maak ik
mijn  ruimtelijke  objecten.  Het  zijn  arbeidsintensieve,  handmatige  en  herhalende
handelingen. Terwijl je werkt, kan het denken in een meditatieve stand gaan en neemt je
hand de leiding over.

Voor mij is er een duidelijk verschil tussen het ambachtelijk werken van een goudsmid
zoals mij geleerd is en het werken als kunstenaar. Ook al zijn een aantal technieken en
handelingen hetzelfde. De smid legt het materiaal zijn of haar wil op. De kunstenaar geeft
het materiaal een gelijkwaardige plaats.

AP  'Wat is eigenlijk "ruimte"? Ruimte draait om de ervaring van "buiten" en "binnen" '.

KK  Je hebt het hier over het binnen-zijn. Binnen, op een veilige plek. Een aantal jaren
terug kreeg ik de opdracht om een nieuw sieraad te maken van kapotte gouden ringen en
kettingen met emotionele waarde. Intuïtief wikkelde ik er een netje omheen. De juwelen
waren letterlijk binnen, vastgehouden: je wilt iets niet kwijt.

Omdat ik vorm creëer door lucht te omkaderen, lijkt het logisch dat de ruimte die ontstaat
'binnen'  is.  Maar  de  omkadering  is  transparant.  Ze  is  geen  absolute  grens,  maar
doorlaatbaar.  Een  doorlaatbare  grens  kan  beschermen,  maar  tegelijkertijd  je
nieuwsgierigheid opwekken. Het is een beweging van binnen naar buiten en andersom. In
het Afrikaans is de betekenis van 'wikkelen' trouwens: heen en weer.



AP  'Soms is ruimte het beste bouwwerk wat je neer kan zetten. Bijvoorbeeld een plein,
een  strand.  Alles  gebeurt  daar  omdat  er  niets  is  voorgeschreven,  het  zijn  tijdloze
beloftevolle plekken.'

KK  Ruimte  als  bouwwerk:  prachtig!  In  mijn  werk  transformeren  metalen  draden  tot
transparante, driedimensionale vormen. Omdat de vorm (nog) niet is ingevuld, is de lege
ruimte beloftevol. Er kan nog van alles gebeuren, niets is dichtgetimmerd, alles is open.

AP  'Het Japanse woord ma (間) betekent opening, ruimte of pauze.'  Ruimte is dan niet
meer vastomlijnd - bijvoorbeeld tussen deze wanden - maar meerduidig.

KK  Meerduidigheid, een interessant fenomeen!

Ik  maak vormen die  tegelijk  ruimte innemen -  én ruimte geven.  Ze maken de leegte
ervaarbaar en kunnen haar betekenis geven. Ruimte wordt tussen-ruimte. Nooit is precies
duidelijk wat binnen en wat buiten is. Er is een schemerzone.

Het  er-tussen,  de  tussen  ruimte,  is  overal  om  je  heen.  Tussen  muzieknoten,  tussen
mensen, tussen de metaaldraden, tussen de objecten onderling, tussen de objecten en
hun schaduw.

Ik wens u veel plezier met deze expositie!

Deze tekst werd uitgesproken ter gelegenheid van de opening van Karin Kortenhorsts solo-expositie tussen
ruimte op 6 september 2020 in  de galerie van Agnes Raben.  Ter gelegenheid van de expositie heb ik een
video over het werk van Karin Kortenhorst gemaakt, dat ook op de tentoonstelling te zien was.

De inleiding van  het twee-gesprek is geïnspireerd op een tekst van André Klukhuhn over de  filosoof  Henri-
Louis Bergson (1859-1941):  A. Klukhuhn,  De geschiedenis van het denken. Filosofie, wetenschap kunst en
cultuur van de oudheid tot nu. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2003 (69). De citaten stammen van Warren
Seelig, Andrea Prins, Ester Naomi Perquin en wikipedia.

Tekst gesprek Andrea Prins in samenwerking met Karin Kortenhorst.

http://andreaprins.com/
https://www.karin.nl/en/home-en/
http://galerieagnesraben.nl/

