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outLINE presenteert:

Yvonne Dröge Wendel ‘Relational Thingness’
opening donderdag 29 april 17:00 - 19:00 uur

tentoonstelling loopt t/m 29 mei 2010

‘Relational Thingness’ zo heet de komende tentoonstelling van Yvonne Dröge Wendel in 
stichting outLINE. De titel dekt de lading van de rode draad in haar loopbaan. Yvonne Dröge 
Wendel houdt zich bezig met de verhouding tussen mensen, objecten en context, en is op zoek 
naar uitdagende manieren om zich tot dingen te verhouden. Met een experimentele benadering 
probeert ze er achter te komen wat objecten nu eigenlijk precies doen.

Het werk ‘Relational Thingness’ maakt deel uit van een groter project, Object Research 
Lab. Gedurende de eerste fase van dit project in 2009 en 2010 nodigde Dröge Wendel, 
wetenschappers, ontwerpers en kunstenaars uit, om te werken aan het formuleren van 
essentiële vragen en inzichten met betrekking tot [de toekomst] van de dingen. De objecten 
die nu in outLINE te zien zijn, werden in het leven geroepen tijdens een discussie tussen Klaas 
Kuitenbrouwer, Willem van Weelden, Sher Doruff en Yvonne Dröge Wendel in het kader van 
het Object Research Lab in November 2009. Deze objecten hebben specifieke kwaliteiten en 
initïeren een specifieke vorm van uitwisseling. Qua uitelijk lijken de voorwerpen op elkaar maar 
elk ding doet en kan iets anders. Sommige komen door de actie van de kijker in beweging, 
terwijl andere objecten zelfstandig door de ruimte bewegen en eigen relaties met objecten en 
mensen kunnen aangaan. 

Yvonne Dröge Wendel [Karlsruhe, 1961] heeft haar opleiding genoten aan de Rietveld en 
Rijksakademie. Ze heeft haar projecten internationaal tentoongesteld in galeries en musea 
en heeft verschillende kunstopdrachten in de openbare ruimte gerealiseerd. Spraakmakende 
projecten waren o.a. haar huwelijk met de kast Wendel [Objects make our world,1992), de 
inzegening van haar geliefde Renault16 in Rome, [La Benedizione della macchina, Prix de Rome 
1994] en de zwarte bal [Black Ball, v.h. de gemeente 2000]. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Fonds BKVB, Kvadrat B.V. Nederland, 
Lockfast Holland BV en stichting M4gastatelier.


