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Becoming / Unbecoming is een 
duotentoonstelling met recente tekeningen 
vvan Anita Groener en Simon Benson. Centraal 
staan twee installatie-achtige werken: van 
Anita een Fibonacci-cirkel opgebouwd uit 
naaldfiguurtjes op de wand en van Simon een
wolkvorm van tekeningen uit zijn serie Die 
Verwandlung. De titel van de tentoonstelling 
geeft de context van het werk aan dat 
is samengebis samengebracht in een dialoog; beide 
kunstenaars wonen in een ander land, Simon 
als Engelsman in Nederland en Anita als 
Nederlandse in Ierland, en verwijst naar het 
voortdurende wordingsproces van zowel de 
kunstenaars als hun werk.  

Beide kunstenaars werken door en met 
herinneringen in hun werk, en stellen vherinneringen in hun werk, en stellen vragen 
over identiteit, over domicilie en cultuur, over 
alledaagse verschijnselen, dat wat denkbeelden 
verbeelden. Voor allebei is tekenen een 
doorlopende activiteit, een overweging en 
manifestatie van deze vragen.

Anita Groener maakt schilderijen, tekeningen, 
monumentale site-specifiemonumentale site-specifieke muurtekeningen, 
films en animaties. In haar werk onderzoekt 
ze de dialectiek van 'thuis' en' verplaatsing' 
binnen de hedendaagse geopolitieke realiteit. 
In haar huidige werk  onderzoekt ze het 
complex idee van trauma en verlies dat de kern 
van deze dialoog vormt.  Het werk dat ze in 
PPark toont is verwant aan de driedimensionale 
tekening State die ze vorig  jaar in 
Amsterdam, Brussel en Dublin gepresenteerd 
heeft. Onze wereld wordt als een cirkelvormig 

Simon Benson
Do You Still Fall Asleep In One World And
Wake Up In Another - 2009
gesso op mdf
32,5 x 32,5 x 3 cm

Anita Groener
Missing - 2011
caseïneverf en collage op papier
60 x 77 x 7 cm 

Witness - 2011
duizend geperforeerde gezichten uit 
kunstboekunstboeken, collage op papier
60 x 77 x 7 cm  

Matrix - 2011
inkt en collage op papier 
60 x 77 x 7 cm  

Lost - 2011
caseïneverf en collage op papier
60 x 77 x 7 cm 60 x 77 x 7 cm 



strijdtoneel getoond waarin vrijwel ontelbare 
minuscule, uit zwart papier gesneden figuurtjes 
lopen, staan, vallen, knielen, liggen, maar ook 
samenwerken en elkaar ondersteunen. Van 
nabij bekeken kan elk figuurtje als individu 
worden beschouwd terwijl het geheel van 
een afstand gezien op een absteen afstand gezien op een abstracte massa 
lijkt. Elk individu verdwijnt in de menigte en is 
tevens onontbeerlijk voor het ontstaan van die me-
nigte.

Simon Benson’s werk bestrijkt een groot 
gebied, van installaties, waarin soms 
ruimtelijke werken met tekeningen worden 
gecombineerd of die alleen bestaan uit tekst, 
tot presentaties van alleen zijn tekeningen. Hij 
is niet alleen een tekenaar van onderwerpen 
als architectuur, natuur, de mens in veel 
hoedanigheden, portretten, enzovoort, hij ziet 
ook kans om deze onderwerpen op bijzondere wijze 
met tekst te verbinden.
In In Die Verwandlung van Franz Kafka 
ontwaakt de jonge Gregor Samsa na een 
nacht vol onrustige dromen en merkt dat hij 
op onverklaarbare wijze is veranderd in een 
groot insect. Simon Benson gebruikt voor 
de serie tekeningen die hij laat zien in Park 
de kever als symbool voor transformatie. Elk 
blad bestaat uit een blad bestaat uit een van zijn eigen tekeningen 
van twintig jaar of langer geleden, waarin hij 
ofwel een kever, een keverlarf of een tekst 
met betrekking tot Kafka's verhaal heeft 
opgenomen. Alleen het toegevoegde element 
is recent, de originele tekening is ongewijzigd. 
Elke getransformeerde tekening wordt nu een 
nieuw werk dat nieuw werk dat verwijst naar het verstrijken 
van de tijd en meer dan twintig jaar van zijn 
leven overbrugt.
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Der Tanz - 2014
verf op mdf, oplage 7
13,5 x 31 x 3 cm

Anita Groener
Status Quo -2014
1597 papieren silhouetten en spelden
310 x 310 cm

Simon Benson
Der Traum - 2014
grafiet op papier
140 x 200 cm

Simon Benson
Die Verwandlung - 1988-2014
76 tekeningen, potlood op papier
A4/A4+/A3


