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De  duotentoonstelling  UNTER  NACHBARN  De  duotentoonstelling  UNTER  NACHBARN  
biedt  een  perspectief  op  het  omvangrijke  
werk  van  Ronald  de  Bloeme  (1971)  en  Olaf  
Holzapfel  (1967),  die  als  bevriende  kunste-
naars  beide  in  hetzelfde  ateliercomplex  in  
Berlijn  werken.  In  PARK  stellen  zij  voor  de  
eerste  keer  als  duo  tentoon.  Waar  De  
Bloeme  een  grote  serie  schilderwerBloeme  een  grote  serie  schilderwerken  toont  
die  voortkomen  uit  een  algoritme  van  Google  
Images,  toont  Holzapfel  beelden  waarvan  
het  fysieke  materiaal  door  een  collectieve  
handeling  is  gemaakt.  Samen  nemen  zij  de  
ruimte  van  PARK  op  eigen  wijze  in.  

De  beeldelementen  in  het  werk  van  Ronald  
de  Bloeme  zijn  in  Berlijn  verzameld.  Waar  
Google  een  globaal  gegeven  is,  blijven  wij  
als  personen  lokaal:  in  de  buurt.  Vanuit  een  
interesse  in  informatiesystemen  zoals  het  in-
ternet,  maar  ook  weerkaarten,  metrokaarten  
en  verpakkingen  van  consumptiegoederen,  
vvormt  De  Bloeme  zijn  abstracte,  ruimtelijke  
composities  waarin  hij  kleur  en  vorm  als  taal  
bevraagt.  De  wereld  die  onze  eindeloze  
boodschappen  wil  communiceren,  stelt  hij  
ter  discussie  door  structuren  analoog  zicht-
baar  te  maken.  Hij  vraagt  zichzelf  af  of  kleur  
een  taal  is,  en  of  er  zoiets  bestaat  als  een  
eenduidige  realiteit.  Communicatie  is  inge-
wikkeld  en  complex.  Kunnen  wij  elkaar  be-
grijpen,  wanneer  we  altijd  interpreteren?  

Voor  De  Bloeme  is  communicatie,  evenals  de  
kunst,  nooit  eenduidig.  Zijn  werk  maakt  je  
als  toeschouwer  bewust  van  de  complexiteit  
en  gelaagdheid  ervan.  De  werken  die  De  
Bloeme  in  PARK  toont,  gaan  uit  van  het  
korte  moment  dat  het  internet  hapert,  als  
een  glitch.  Google  toont  een  afbeelding  als  
een  kleurvlak,  een  kleurvlak,  voordat  de  daadwerkelijke  af-
beelding  volledig  is  geladen.  Toen  De  Bloeme  
zichzelf  ging  googelen,  toonde  de  zoek-

Ronald  de  Bloeme
Google  I  -  III
2019
100  x  1000  cm  (3x)
acryl  op  papier

Ronald  de  Bloeme
Google  (zelfportret)
2019
380  x  580  cm
acryl  op  wand  /  lak  op
katoen



machine  een  palet  aan  abstracte  kleuren.  
Het  werk  in  PARK  fungeert  als  een  eeuwen-
oud  motief  in  de  kunst:  het  zelfportret.  
Daarnaast  visualiseert  hij  in  zijn  lange,  ver-
ticale  werken  onze  eindeloze  scrolsessies  op  
het  internet  met  een  mobiele  telefoon.

Olaf  Holzapfel  is  geïnteresseerd  in  het  re-
construeren  van  ruimten.  De  laatste  tien  
jaar  werkt  hij  alom  met  natuurlijke  materia-
len  uit  de  agrarische  cultuur.  In  de  productie  
van  zijn  werk  werkt  hij  veel  samen  met  
lokale  bevolking,  in  wiens  context  hij  zijn  
werk  ook  daadwerkelijk  toont.  Vanuit  een  
sociale  grondhouding  vormt  Holzapfel  zo  zijn  
werk.  Het  werk  zet  aan  tot  respect  voor  
onze  omgeving  en  roept  op  om  de  relatie  
tussen  landschap  en  stedelijke  ruimte  op-
nieuw  te  bepalen.  Zo  stimuleert  het  een  ver-
anderd  bewustzijn  ten  aanzien  van  het  
milieu.  De  materialen  waarmee  en  waarin  
Holzapfel  werkt  ontstaan  zowel  door-  als  los  
van  elkaar,  als  natuurlijk  proces  an  sich.  

In  PARK  presenteert  Holzapfel  een  selectie  
nieuwe  werken  van  stro  en  riet  voortkomend  
uit  een  proces  van  participatie  en  interactie.  
Ook  toont  hij  in  de  bijzondere  constellatie  
van  een  soort  Kasperletheater  het  videowerk  
100  meter  in  Tilburg,  waarin  hij  samen  met  
mensen  uit  Tilburg  hooi  omvormt  tot  een  
lang  touw  door  de  lang  touw  door  de  vezels  van  het  materiaal  
in  eenzelfde  richting  te  draaien.  Het  omvor-
men  van  ruw  materiaal  naar  objecten  is  
zowel  een  technische  als  culturele  hande-
ling,  en  toont  in  deze  video  onze  constante  
relatie  met  het  land.  Machines  zijn  voor  Hol-
zapfel  niets  anders  dan  onze  gereconstru
eerde  armen.  In  de  video  heeft  iedereen  zijn  
handen  nodig.  De  collectieve  handeling  werd  
uitgevoerd  tijdens  het  voormalige  Incubate  
Festival  in  2016  en  het  touw  werd  later  ge-
bruikt  voor  een  kunstinstallatie  op  de  veer-
tiende  Documenta  in  Athene.  

Bij  gelegenheid  van  UNTER  NACHBARN  
maakten  De  Bloeme  en  Holzapfel  beiden  een  
PARK-editie  in  een  oplage  van  7  werken.  
De  werken  zijn  te  bezichtigen  in  de  tentoon-
stelling  en  zijn  te  koop.  Zie  ook  onze  online-
shop:  https://www.park013.nl/nl/winkel

Olaf  Holzapfel
Fasern  

2019  
183  x  138  cm
handgeverfd  stro,  hout

Olaf  Holzapfel
Spatial  Forms

2019
78  x  45  cm
handgeverfd  stro,  hout

Olaf  Holzapfel
Aufsteigende  Felder  ge-

kreuzt  

2018
210  x  148  x  25  cm
hooi,  binddraad,  hout  

Olaf  Holzapfel
100  meter  in  Tilburg

2016
video,  ed  1/5
14:51  min

Olaf  Holzapfel
Lichtbild  Leinen  -  4  

Horizonte

2014  
202  x  134  x  18  cm  
hooi.  hout


