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Het is met veel plezier dat ik de Belgische kunstenaar Ronny Delrue uit-
nodigde om zijn werk in Drawing Centre Diepenheim te presenteren in de 
vorm van een tentoonstelling en een bijbehorende publicatie. De tekenin-
gen van Delrue zag ik voor het eerst in 2015 toen hij een kleine selectie 
dagboeknotities toonde in Diepenheim tijdens Drawing Front, de lande-
lijke manifestatie over tekenkunst. Tijdens een bezoek aan het atelier van 
Delrue in Gent, viel mij de grote hoeveelheid aan tekeningen op en de wijze 
waarop bij hem het denken en het handelen dusdanig met elkaar verbon-
den zijn, dat dit haast voelbaar is. 

Bijzonder is dat Ronny Delrue niet alleen een bezeten tekenaar is, 
maar ook dat hij het tekenen onderzoekt, in zijn eigen praktijk en daarbui-
ten. Een onderzoek dat uiteindelijk leidde tot een promotie in de Kunsten. 
Het tekenen, de tekeningen en de werkwijze van Delrue sluiten aan op de 
visie van Drawing Centre Diepenheim, dat de reikwijdte van het tekenen wil 
bevragen en onderzoeken. Ik was daarom bijzonder vereerd dat Delrue zijn 
werk wilde presenteren in een solotentoonstelling in het voorjaar van 2018. 

In deze tentoonstelling, getiteld: J’essaye de me reconstruire, is een 
diversiteit aan werken van Delrue bijeengebracht. Talloze schetsen, noti-
ties, krabbels, schilderingen, obsessief uitgewerkte tekeningen en bete-
kende of bewerkte foto’s vormen een opgetekende stroom van gedachten, 
waarin Delrue reflectie biedt op zowel persoonlijke ervaringen als actuele 
maatschappelijke thema’s. Er is voor gekozen de tentoonstelling op te 
bouwen als een totaalinstallatie waarin tevens te zien is hoe Delrue het te-
kenen op diverse manieren in zijn artistieke praktijk toepast en onderzoekt. 

Vele dagboektekeningen zijn in de tentoonstelling opgesteld als een 
losse, vrije installatie, die als het ware in beweging is. De kaders op de 
grond kunnen een plaats krijgen aan de muur en omgekeerd. Deze jour-
naal- of dagboektekeningen laten zien hoezeer tekenen voor Delrue is als 
een tweede natuur, als een beeldende vorm van denken op papier. Het 
zijn gedachtespinsels en notities, die slechts een fractie vormen van de 
honderden dagboektekeningen die Delrue door de jaren heen, en tot op 
heden maakte. Een zelfde obsessie met tekenen is zichtbaar in de serie 
El Camino, hier toegespitst op enkele vellen papier. El Camino bestaat uit 
een reeks opeenvolgende tekeningen, die tezamen de pelgrimsreis naar 
Santiago de Compostella verbeelden, maar dan gemaakt in het hoofd. 
Hoe dichter bij het doel hoe zuiverder de geest, en zo ook in de tekeningen 
waarop steeds minder lijnen verschijnen. 

De reis is een terugkerend thema in het werk van Delrue, niet alleen 
de letterlijke reis, maar ook een reis door de tijd, en de reis door de eigen 
geest. Kenmerkende elementen daarin zijn verschijnen en verdwijnen, her-
inneren en vergeten, controle en verlies daarvan. Zo zien we hoe Delrue 
overbelichte polaroids, die deels verwijzen naar een wandeling van Van 
Gogh, en waarin de werkelijkheid haast lijkt verdwenen, naar zijn eigen 
hand zet door deze te betekenen. De reis vinden we ook terug in de bij-
zondere getekende briefwisselingen die Delrue onderhoudt met verschil-



lende kunstenaars van over de hele wereld. Een voorbeeld daarvan is de 
correspondentie tussen Delrue, vanuit Gent, en Salam Atta Sabri vanuit 
Irak, zoals te zien in het kabinet van het Drawing Centre. Ook in de serie 
tekeningen Tricksters, kunnen we een reis herkennen. In een twintigtal te-
keningen reflecteert Delrue op het verhaal Van den Vos Reynaerde, een 
metafoor voor de ‘goede’ en de ‘slechte’ weg die in het leven bewandeld 
kan worden. 

Tegelijkertijd vormt de tentoonstelling een reis langs Delrues ideeën 
over wat tekenen kan zijn. Tekenen wordt opgevat als het concept van de 
directe handeling, als het gebaar dat uitdrukking geeft aan een gedachte 
en kan zich als zodanig op verschillende manieren manifesteren; als een 
schilderij, een tekening van draad op de vloer, of bewerkte foto’s. Tekenen 
kan ook een teken zijn, het zetten van een markering, zoals bijvoorbeeld 
te zien is in de installaties van foto's van familie Maharjan uit Kathmandu, 
waarbij de hoeveelheid perforaties aangeeft in welke mate de familieleden 
nog herinnerd worden.

Het tekenen van Delrue verwijst naar de menselijke behoefte om de 
werkelijkheid vast te leggen en te controleren. Terwijl het tegelijkertijd ook 
de onmogelijkheid daarvan in zich draagt, denk aan de rol van het on-
gecontroleerde, of de vergetelheid. Tezamen vormen de tekeningen van 
Delrue de onophoudelijke pogingen om tot een archief van zijn bestaan 
te komen.

Met deze publicatie wil Drawing Centre Diepenheim bijdragen aan dit 
‘archief’, als een waardevol residu van een gedenkwaardige tentoonstel-
ling. Ik hoop dan ook dat deze publicatie vanuit Diepenheim een reis zal 
maken langs ieder die wil kennis nemen of zich wil verdiepen in de bijzon-
dere tekeningen van Ronny Delrue.

Nanette Kraaikamp
artistiek leider & curator Drawing Centre Diepenheim2
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It was with great pleasure that I invited the Belgian artist Ronny Delrue to 
present his work at Drawing Centre Diepenheim in the form of an exhibi-
tion and accompanying publication. I first saw the drawings of Delrue in 
2015 when he exhibited a small selection of journal notes in Diepenheim 
during Drawing Front, the national event dedicated to drawing. While visit-
ing Delrue’s studio in Ghent, I was struck by the large number of drawings 
and the way in which thinking and the act of drawing are so interwoven the 
connection is almost palpable.

Ronny Delrue is not only an impassioned draughtsman: he also re-
searches drawing both within, and outside of, his own practice. Research 
that eventually led to his doctorate in the arts. Drawing, the drawings 
themselves, and Delrue’s way of working, harmonise with the vision of 
Drawing Centre Diepenheim, which seeks to explore and research the 
scope of drawing as medium. I was particularly honoured that Delrue 
wished to present his work in a solo exhibition in the spring of 2018.

The exhibition J’essaye de me reconstruire presents a selection of 
work by Ronny Delrue. Innumerable sketches, notes, doodles, paintings, 
obsessively detailed drawings and manipulated or drawn-on photos form 
a ceaseless flow of thoughts in which Delrue reflects both on personal 
experiences and contemporary social themes. The exhibition is designed 
as a total installation, that reveals the various ways in which Delrue incor-
porates and explores drawing in his artistic practice.

Many journal sketches are presented as a loose, unstructured instal-
lation that seems to be always in motion. The framed works on the floor 
could just as easily be on the wall, and vice versa. These journal notes, or 
journal sketches, show the extent to which drawing is second nature to 
Delrue, a kind of visual way of thinking on paper. His musings and notes 
account for a fraction of the hundreds of journal drawings made by Delrue 
over the years, up to the present day. A similar obsession with drawing is 
evident in the series El Camino but distilled into a few sheets of paper. El 
Camino consists of a sequence of drawings produced in succession that 
together depict the pilgrim’s journey to Santiago de Compostela. In this 
instance, the journey is purely mental. The mind—and the drawings—be-
come purer as the destination nears: the sketches are simpler, reduced to 
a few lines. 

The journey—not simply a literal journey, but a journey through time, 
an odyssey through his own mind—is a recurring theme in Delrue’s work. 
A theme he explores in terms of such elements as appearance and dis-
appearance, remembering and forgetting, control and lack of it. We see 
how Delrue uses overexposed Polaroids—some of which refer to one of 
Van Gogh’s walks, in which reality almost disappears—and makes them 
his own by drawing upon them. The journey also features in a remarkable 
collection of correspondence—drawings exchanged by Delrue with artists 
from all over the world. One such example is the ‘letters’ from Delrue in 
Ghent, to Salam Atta Sabri in Iraq, on view in the cabinet of the Drawing 
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Centre. The series Tricksters also delves into the journey theme: over the 
course of twenty drawings Delrue explores the story of Reynard the Fox, a 
metaphor for ‘good’ and ‘bad’ paths we can take in life.

At the same time, the exhibition is a journey through Delrue’s ideas 
about what drawing can be. Drawing is conceived as the concept of di-
rect action, as the gesture capable of expressing a thought and which, 
as such, could take any form; a painting, a thread drawing on the floor, or 
manipulated photos. Drawing can also be a sign, the form of mark-making, 
such as those visible in the installations of photos of the Maharjan family 
of Kathmandu, in which the number of perforations indicates the degree 
to which relatives are still remembered.

Delrue’s drawing underlines the human need to document and control 
reality—and its impossibility, thwarted by the uncontrolled or by forgetful-
ness. As a body of work, Delrue’s drawings represent the indefatigable 
attempts to chronicle his existence.

With this publication, Drawing Centre Diepenheim hopes to contribute 
to this ‘archive’, as a valuable residue of a memorable exhibition. In the 
hope that this publication will set out from Diepenheim and, on its journey, 
encounter everyone wanting to discover or learn more about the extraor-
dinary drawings of Ronny Delrue.

Nanette Kraaikamp
artistic director & curator Drawing Centre Diepenheim
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Waarheen het tekenen kan voeren

Voor beeldend kunstenaar Ronny Delrue (Heestert, België, 1957) is teke-
nen een manier van denken en bewegen. Het is het potlood, of de pen, 
die in zekere vrijheid en beweeglijkheid zijn weg zoekt op het papier. Op 
de meest directe wijze. Want korter kan de verbinding tussen de geest 
van de kunstenaar en het beeld dat verschijnt niet zijn dan juist via de 
tekenende hand. 

Tekenen is voor hem zoeken. Het begint met een lijn op papier, en 
als die goed en trefzeker is gezet, is dat al een tekening. Want die eerste 
lijn verovert meteen het vlak, schept een links en een rechts, een vorm en 
een tegenvorm. Het is die lijn die ruimte schept in wat eerst de anonieme 
leegte was van het nog onaangeraakte papier. Daar begint de zoektocht. 
Want meer dan welk ander medium ook is tekenen het begin van een weg 
waarvan je nog niet weet waarheen hij precies gaat. Zoals de woorden 
van de schrijver zelf ook iets te zeggen hebben, zo trekt het potlood ook 
graag zijn eigen plan.

Dat is het tekenen van Ronny Delrue: een avontuur beginnen waarvan 
hij nooit exact weet waar hij uitkomt. Snel en intiem, beweeglijk en niets 
verhullend. Hij heeft het medium vergaand onderzocht, want behalve een 
zoekend tekenaar is hij ook onderzoeker. De titel van zijn doctoraatsthesis 
zegt het: Het onbewaakte moment—De gecontroleerde ongecontroleerd-
heid bij het tekenen. Hij onderzocht dat in gesprek met collega-kunste-
naars en verwoordde daarmee tegelijk zijn eigen praktijk. 

Wat de beeldend kunstenaar ook doet, bijna alles begint met tekenen. 
Ronny Delrue is zo’n multimediale kunstenaar voor wie geen grens telt en 
die vertrekt vanuit het tekenen, als denkpiste. Delrue maakt installaties, 
bewerkt foto’s met een inktstift, hij schildert, maakt beelden, foto’s, en … 
hij tekent, altijd.

Zijn tekeningen gaan vele kanten uit, zoals dat met tekenen kan gaan. 
De expositie J’essaye de me reconstruire in Drawing Centre Diepenheim 
laat een aantal van de richtingen zien die zijn werk op papier uitgaat. 
Wegen zijn het om tekenend onderweg te zijn, zoals we onderweg kunnen 
zijn in het leven.

Op een kleine wand hangen, intiem bij elkaar, de tekeningen van 
Karel, een psychoot die door Ronny Delrue lang getekend, geschilderd en 
gefotografeerd is. De bladen hangen oningelijst en daarmee toegankelijk 
en kwetsbaar, zoals de mens Karel zelf. Delrue heeft zich het portret als 
het ware toegeëigend en er een mentaal beeld van gemaakt. Alsof hij het 
hoofd van de geesteszieke Karel opengelegd heeft. Alsof hij de angstige 
wereld van Karel voor ons toegankelijk heeft willen maken. 

Zich al tekenend een toegang verschaffen tot de binnenwereld, Ronny 
Delrue doet dat ook op een andere manier, en wel met polaroids die hij 
‘betekent’. Tijdens zijn residentie in het Noord-Brabantse Zundert, het 
dorp waar Vincent van Gogh in 1853 is geboren en waar zijn vader pre-



8

dikant was, heeft hij kopieën van een oude foto van Van Gogh bewerkt. 
Om in diens hoofd en mentale wereld door te dringen heeft Delrue per-
foraties aangebracht in dat gefotografeerde beeld. Zwarte gaten zijn het 
die toegang lijken te geven tot de innerlijke wereld van de geest, maar die 
omgekeerd ook de zwarte gedachten van de kunstenaar de vrije loop lij-
ken te willen geven. Tijdens zijn deelname aan de Triënnale in Kathmandu 
(Nepal) in 2017 heeft hij het perforeren van portretten ook ingezet met 
een religieus-culturele implicatie. De met de hand uitgesneden en dus per 
definitie imperfecte ronde gaten staan niet alleen voor het wegglijden van 
de geportretteerde uit de collectieve herinnering, voor de vergetelheid dus 
die ons allemaal wacht. De perforaties refereren ook aan de stippen op 
het voorhoofd van de hindoes, tikka geheten, die de symbolische waarde 
hebben van een derde oog. Zowel de uitgesneden rondjes papier als de 
tikka’s zijn een verwijzing naar een kaste. Perforeren is in de optiek van 
Ronny Delrue een vorm van tekenen, een bewerking van het papieren op-
pervlak om het onzichtbare zichtbaar te maken. 

Daarvoor heeft hij niet eens papier nodig. Ook het penseel kan teke-
nen, met olieverf op doek. Zoals het tekenen ook de vorm van een instal-
latie kan aannemen. Hoog aan een wand in het Drawing Centre hangt een 
kleine schrijn met daarin een glazen stolp. De stolp is leeg, de heilige is 
eruit gegooid. Wat rest is een rank, doorzichtig object dat gedefinieerd 
wordt door zijn omtreklijn: een perfecte boog. En vanuit dat mini-kapelletje 
vertrekt een elektriciteitsdraad naar beneden en eindigt in cirkels op de 
vloer. Een potlood op papier kan een lijn niet efficiënter trekken. Hoe de 
lijn ook tot stand gebracht wordt, de lijn is het begin van alle tekenen en 
onverbrekelijk daarmee verbonden ook van betekenis geven.
 

Tekenen is betekenen

Bij Ronny Delrue is dat het blootleggen van de onzichtbare kracht van de 
lijn. De lijn, dat is de drager van een idee. Zo beschouwd kunnen we dat 
als de conceptuele kwaliteit van zijn kunstenaarschap zien. Hij onderzoekt 
die op alle mogelijke manieren. Het medium tekenen gebruikt hij niet om 
verslag te doen van wat er zich om ons heen afspeelt, van wat hij feitelijk 
ziet dus, maar juist om te laten zien wat zich achter die lijn verschuilt. 

Tekenen is voor hem het ontsluiten van een idee en dat strekt zich 
veel verder uit dan wat we feitelijk waarnemen. In 2015 heeft Delrue een 
deel van de Camino gewandeld, de eeuwenoude pelgrimsweg die door 
het Noord-Spaanse land naar Santiago de Compostella voert. Hij heeft 
die weg getekend, niet wat hij zag, maar wat hij voelde en beleefde. De 
weg in zijn binnenwereld: de eindeloosheid, de herhaling, het ritme van 
ontelbare stappen, het zich verloren voelen, de leegte, de aankomst. In 
de Camino-tekeningen gebeurt dat streep na streep, met het geduld en 
de wanhoop van de pelgrim, een monnikenwerk. De strepen voegen zich 



aaneen, lopen uit elkaar, verdichten en slaan leegtes in de mentale plat-
tegrond. Als tekenen een vorm van onderzoek is, dan is dit een zoektocht 
naar het spirituele die zich voltrekt door te tekenen.

In zijn correspondentie met de Iraakse kunstenaar Salam Atta Sabri 
gebruikt Ronny Delrue de tekenpen om zich op een andere manier tot de 
wereld te verhouden. Hij maakt een tekening die de persoonlijke reflectie 
is op zijn dagelijkse leven, in het vrije, rijke westen. Hij vouwt het blad tot 
een envelop, plakt er een postzegel op en stuurt hem naar Bagdad waar 
Sabri de tekening voortzet door er zijn eigen beeldend commentaar aan 
toe te voegen, vanuit een dagelijks leven in angst en geweld. Hier krijgt de 
lijn een extra dimensie. De kunst verliest alle vrijblijvendheid, wordt hoogst 
urgent. De lijn wordt dan een messcherpe uitdrukking van geloof in het 
bestaan, misschien wel tegen beter weten in.

In het tekenen trekt Ronny Delrue alle registers open. Hij lijkt het me-
dium steeds opnieuw uit te vinden, in vrijheid van denken en zoeken. Want 
waar hij uiteindelijk naar zoekt, is het reconstrueren van de geest, de men-
tale binnenwereld. Dat wat wij hooguit kunnen vermoeden, maar nooit 
kunnen zien. Want in ons hoofd kunnen we niet kijken. Behalve misschien 
door te tekenen. 

Frits de Coninck
kunstcriticus en publicist 9
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Where drawing can lead

For visual artist Ronny Delrue (Heestert, Belgium, 1957), drawing is a way 
of thinking and moving. It is the pencil or the pen that, in a certain freedom 
and agility, seeks its way on the paper. In the most direct way. Because 
the connection between the artist’s mind and the image that materialises 
is shortest through the drawing hand.

For him, drawing is a quest. It begins with a line on paper which, if 
placed boldly and clearly, is itself a drawing. Because the first line im-
mediately stakes out the picture plane, defines a left and a right, a shape 
and a negative shape. It is that line that creates space in what was first the 
anonymous void of the untouched paper. That’s where the quest begins. 
Because drawing, more so than any other medium, marks the beginning 
of a road that leads to a destination as yet unknown. Just as the words of 
a writer have their own story to tell, the pencil also follows its own path. 
This is the drawing of Ronny Delrue: he embarks on a journey with no 
knowledge of where it will take him. Swift and intimate, agile and conceal-
ing nothing. He has delved deeply into the medium for, besides being an 
explorative draughtsman, he is also a researcher. The title of his doctoral 
thesis expresses it eloquently: The Unguarded Moment—The Orderly 
Disorder of Drawing. Research he carried out in conversation with fellow 
artists and, with this, simultaneously articulated his own practice. 

Whatever an artist does, almost everything begins with drawing. 
Ronny Delrue is a multimedia artist for whom boundaries are meaningless, 
for whom drawing is a fundament, a line of thought. Delrue makes instal-
lations, draws on photos with an ink pen, paints, creates images, photos, 
and… draws, always.

His drawings explore innumerable tangents, as drawing often can. 
The exhibition J’essaye de me reconstruire in Drawing Centre Diepenheim 
presents several of the directions his works on paper take. They are paths 
to draw while we journey, just as we journey in life.

Hanging in close intimacy on a small wall are drawings of Karel, a psy-
chopath Ronny Delrue drew, painted and photographed for many years. 
The pages hang unframed, which renders them accessible and vulnera-
ble, like Karel himself. Delrue appropriated the portrait, as it were, and cre-
ated a mental image of it. As though opening up the skull of the mentally-ill 
Karel. As though wishing to give us access to Karel’s terrifying world. 

Ronny Delrue uses drawing to unlock the door to an inner world; he 
does the same with Polaroids he draws upon. During his residency in the 
North Brabant village of Zundert, where Vincent van Gogh was born in 
1853 and where his father was a minister, Delrue altered copies of an old 
photo of Van Gogh. To penetrate the artist’s mental world, Delrue perforat-
ed the photographed image. Black holes that seem to act as portals to the 
inner world of the mind yet, by the same token, seemingly intend to give 
the artist’s black thoughts free rein. When taking part in the Triennial in 
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Kathmandu (Nepal) in 2017, he also perforated portraits, with a religious-
cultural connotation. The hand-cut and hence, by definition, imperfect 
circular holes, not only represent the gradual erasure of the subject from 
collective memory, but the obscurity that awaits us all. The perforations 
also refer to the dots, or ‘tikka’, placed on the foreheads of Hindus, which 
carry the symbolic value of a third eye. Both the cut-out circles of paper 
and the tikkas are an allusion to a caste.

Ronny Delrue considers perforation a kind of drawing, a manipula-
tion of the paper surface to render the invisible, visible. For which he can 
dispense with paper entirely. The brush can also draw, with oil paint on 
canvas. Like drawing, it too can assume the form of an installation. High 
on the wall in the Drawing Centre hangs a small shrine that holds a glass 
bell jar. The bell jar is empty, the saint has been evicted. What remains is 
a slender, transparent object defined by its contour: a perfect arc. And 
from this mini-chapel, descends an electricity cable, and ends in circles 
on the floor. A pencil on paper couldn’t draw a line with greater efficiency. 
Regardless of how the line came into being, the line is the genesis of all 
drawing and with this, is also unbreakably linked to assigning meaning.

Drawing is meaning

For Ronny Delrue, this is the unveiling of the line’s invisible force. The 
line, that is the carrier of an idea. Shown in this light, we can see this as 
the conceptual quality of his artistic practice. And one that explores in all 
possible ways. Using the medium of drawing not as a means of recording 
what happens in the world around us, in other words not what he actu-
ally sees, but to capture that which is secreted behind that line. Delrue 
uses drawing as a way to access an idea, and that extends far further 
than observable reality. In 2015, Delrue walked a section of the Camino, 
a centuries-old pilgrims’ route that runs through the North of Spain to 
Santiago de Compostela. He drew the path, not what he saw, but what 
he felt and experienced. The path in his inner world: the endlessness, 
the repetition, the rhythm of innumerable steps, the sense of feeling lost, 
the emptiness, the arrival. In the Camino drawings, this occurs line after 
line, with the patience and desperation of the pilgrim, a painstaking task. 
The lines converge, diverge, densify and create voids in the mental map. 
If drawing is a form of research, then this is a quest for the spiritual that 
unfolds through drawing.

In his correspondence with the Iraqi artist Salam Atta Sabri, Ronny 
Delrue uses the drawing pen to engage with the world differently. He 
makes a drawing that is the personal reflection of his everyday life in the 
free, affluent west. He folds the sheet into an envelope, sticks a stamp on 
it and sends it to Baghdad where Sabri continues the drawing by adding 
his own visual commentary, sustained by a day-to-day existence in fear 
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and terror. With which the line acquires an extra dimension. Art ceases to 
be noncommittal and is charged with urgency. The line now becomes a 
keen-edged expression of faith in existence, perhaps ill-advisedly so.

In drawing, Ronny Delrue goes all out. He seems constantly to rein-
vent the medium, in freedom of thought and pursuit. Because what he 
ultimately seeks is to reconstruct the mind, the mental inner world. That 
which we, at best, can only hint at, but can never see. Because we cannot 
see into our own head. Except, perhaps, by drawing.

Frits de Coninck
art critic and publicist
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Ronny Delrue (1957) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent, 
werd laureaat aan het NHISK Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten van Antwerpen 
en behaalde zijn PhD in de kunsten aan de KULeuven. Zijn werk bevindt zich in private collec-
ties en tal van musea: S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent, M HKA Museum 
van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Mac’s Musée d’art contemporain—Grand Hornu, IKOB 
Museum für Zeitgenössische Kunst Eupen. In 2018 is zijn werk tevens te zien tijdens Rolling 
snowball in IJsland (org. CEAC Chinese European Art Center Xiamen, China) en de Biënnale 
van de Schilderkunst in het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie. Delrue woont en 
werkt in Gent en Moen.

Ronny Delrue (1957) graduated from the Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van 
Gent, became a laureate at the NHISK Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten van 
Antwerpen and earned his PhD in the arts at KULeuven. His work is represented in private 
collections and numerous museums: S.M.AK. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent, M 
HKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Mac’s Musée d’art contemporain—Grand 
Hornu, IKOB Museum für Zeitgenössische Kunst Eupen. In 2018, his work also features in 
Rolling Snowball in Iceland (org. CEAC Chinese European Art Center Xiamen, China) and in the 
Biënnale van de Schilderkunst at the Roger Raveel Museum in Machelen-aan-de-Leie. Delrue 
lives and works in Ghent and Moen.

Deze uitgave is gepubliceerd door Drawing Centre Diepenheim 
in mei 2018, ter gelegenheid van de tentoonstelling:

Ronny Delrue, ‘J’essaye de me reconstruire’.
17 maart 2018—17 juni 2018

De solotentoonstelling ‘J’essaye de me reconstruire’ is tevens 
onderdeel van het langdurige onderzoeksproject ‘Drawing is 
Thinking, Thinking is Moving’ van LUCA School of Arts Faculteit 
Kunsten KU Leuven met als onderzoekspartners CIAP Hasselt, 
S.M.A.K. Gent en Drawing Centre Diepenheim.

Introductie Nanette Kraaikamp
Essay Frits de Coninck
Vertaling Lisa Holden
Eindredactie Nanette Kraaikamp en Just Schimmelpenninck
Fotografie Ronny Delrue en Tom De Visscher
Fotografie tentoonstelling
 Rik Klein Gotink
Ontwerp Jan en Randoald 
Druk Sintjoris, Oostakker
Uitgever Drawing Centre Diepenheim / Kunstvereniging
 Diepenheim © 2018, alle rechten zijn voorbehouden.

Met speciale dank aan: Ronny Delrue, Frits de Coninck,  
Rik Klein Gotink, het bestuur, het team en alle vrijwilligers van 
Kunstvereniging Diepenheim/Drawing Centre Diepenheim,  
in het bijzonder Jan Naafs voor de ondersteuning bij de inrichting 
van de tentoonstelling, en de subsidiënten Mondriaan Fonds, 
Provincie Overijssel en Hof van Twente.

ISBN 978-90-73604-08-7

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel 
van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden 
of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

This publication is published by Drawing Centre Diepenheim 
in May 2018, on the occasion of the exhibition:

Ronny Delrue, ‘J’essaye de me reconstruire’.
17 March 2018—17 June 2018

The solo exhibition ‘J’essaye de me reconstruire’ is also part of 
the long-term research project ‘Drawing is Thinking, Thinking is 
Moving’ of LUCA School of Arts Faculteit Kunsten KU Leuven,  
with research partners CIAP Hasselt, S.M.A.K. Gent and Drawing 
Centre Diepenheim.

Introduction Nanette Kraaikamp
Essay Frits de Coninck
Translation Lisa Holden
Editors Nanette Kraaikamp and Just Schimmelpenninck
Photography Ronny Delrue and Tom De Visscher
Exhibition photography
 Rik Klein Gotink
Book design Jan and Randoald 
Print Sintjoris, Oostakker
Publisher Drawing Centre Diepenheim / Kunstvereniging
 Diepenheim © 2018, all rights reserved.

With special thanks to: Ronny Delrue, Frits de Coninck, Rik Klein 
Gotink, the board, the team and volunteers at Kunstvereniging 
Diepenheim/Drawing Centre Diepenheim, particularly Jan Naafs 
for his help with installing the exhibition, and Mondriaan Fund, 
Provincie Overijssel and Hof van Twente for their generous  
financial support.

ISBN 978-90-73604-08-7

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 
distributed, or transmitted in any form or by any means, including 
printing, photocopying, or other electronic or mechanical methods, 
without the prior written permission of the publisher.











19Zaal 1



20 Zaal 1



21



22 Zaal 2



23



24 Zaal 2



25



26 Zaal 2



27



28 Kabinet



29



30

Zaal 1
19
El camino, 2016
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
207,9 x 84 cm

20 21
Dagboeknotities (van verschillende jaren), 2018 
Diary notes (from different years), 2018
Installatie. Gemengde techniek op papier. 
Installation. Mixed media on paper.
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22
C.S.-h, 2007/2, 2007
Acrylverf op doek. Acrylic on canvas.
200 x 200 cm

23
Lost memory, 2006
Fotoprint. Photoprint.
178 x 119,4 cm

24
Family Maharjan, 2018, Installatie
Geperforeerde foto’s 9 x. Perforated photos 9 x. 

25
Caste Maharjan, 2018
Installatie. Stukjes uit foto’s en tikka’s. 
Installation. Pieces from photos and  tikka’s.
200 x 200 cm

26 27
Huisje zonder heilige, House without saints, 2016
Installatie. Hout, glas, glazen stolp en elektrische draad.
Installation. Wood, glass, glass crochet and electric wire.
46,5 x 49,5 cm

Kabinet
28 29
Tricksters, 2017
Installatie. Gemengde techniek op papier. 
Installation. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm (20 x)









34 35

Karel, Geel, 06.02.2001
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
25 x 16,5 cm





36 37

Steven, Geel, 06.02.2001
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
25 x 16,5 cm





38 39

Isabelle, als eerste, als tweede, als derde, 2001
Potlood en balpen op papier. Pencil and ball pen on paper.
29,7 x 21 cm





40 41

Mother, memory revisited, 2015
Geperforeerde foto. Perforated photo.
32,5 x 23,9 cm





42 43

V.v.G., memory revisited, 2015
Geperforeerde foto. Perforated photo.
32,5 x 23,9 cm
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Caste Maharjan, 2018
Installatie. Stukjes uit foto’s en tikka’s. 
Installation. Pieces from photos and  tikka’s
200 x 200 cm
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46 47

El camino # 3, 2016
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm





48 49

El camino # 3, 2016
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm.

Zondag 23.10.2005, 01:09 Moen
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm





50 51

El camino # 10, 2016
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm





52 53

Church Zundert, 2015
Tekening op polaroid. Drawing on polaroid.
5,5 x 8,5 cm





54 55

11.08.2004, 14:37 Gent
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm





56 57

03.08.2005, 19:32 Gent
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm





58 59

Moen, 23.10.2005, zondag 02:11
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm





60 61

2011
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm





62 63

10.02.2012
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm





64 65

2012
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm





66 67

Rehabilitation, 31.7.2015, 6:50
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm

68
Letter/Drawing from Ronny to Salam Atta Sabri  
Letter/Drawing from Salam Atta Sabri to Ronny #13, 03.03.2016
Chinese inkt en balpen op papier. Chinese ink and ball pen on paper.
29,7 x 21 cm

69
Letter/Drawing from Ronny to Salam Atta Sabri  
Letter/Drawing from Salam Atta Sabri to Ronny #14, 03.03.2016
Chinese inkt en balpen op papier. Chinese ink and ball pen on paper.
29,7 x 21 cm





68 69





70 71

Tricksters, the wall and the prison, 22.4.2017, 23:10
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm





72 73

Tricksters, 5.5.2017, 19:50
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm





74 75

Tricksters, 13.05.2017, 20:59
Gemengde techniek op papier. Mixed media on paper.
29,7 x 21 cm

76 
Tricksters, 15.6.2017
Chinese inkt op papier. Chinese ink on paper.
29,7 x 21 cm

77
Tricksters, 16.6.2017
Chinese inkt op papier. Chinese ink on paper.
29,7 x 21 cm





76 77





78 79

Tricksters, woensdag 21.06.2017, 15:45
Balpen op papier. Ball pen on paper.
29,7 x 21 cm





voor Celine en Pepijn



Ronny Delrue, 



 J’essaye de me reconstruire


