OPENI NG

UITNODIGING
		

zomerTENTOONSTELLING

• De kunstenaars en Kunstvereniging Diepenheim
nodigen u van harte uit voor de opening:

		 ZA 27 JUN 2015
Levi van Veluw

15.00 uur 		

1990
KU NST VE RE NIGI NG DI E PE NH E I M
Grotestraat 17 • 7478 AA Diepenheim • t (0547) 352 143
DRAWI NG CE NTRE DI E PE NH E I M
Kuimgaarden 1 • 7478 AN Diepenheim • t (0547) 352 828
info@kunstvereniging.nl • www.kunstvereniging.nl
Openingstijden • woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur

In het boek worden alle werken in facsimile afgedrukt.
In de speciaal geschreven teksten van onder anderen
Peggie Breitbarth en Jet van der Sluis wordt uitgebreid
ingegaan op de geschiedenis van de Kunstvereniging.
Daarnaast zijn er tekstbijdragen van curatoren, medewerkers, vrijwilligers en ex-exposanten. Verkrijgbaar
vanaf 5 september na de presentatie op het eindfeest!

Welkomstwoord door Teun Leuftink,
		 voorzitter Kunstvereniging Diepenheim.
•	Toelichting door curatoren Hanne Hagenaars en
		 Heske ten Cate.
• Performance door Blodfet & DJ Lonely.
Aansluitend Gelegenheid tot bezichtiging van de tentoonstelling
		 in het hoofdgebouw.
		
16.30 uur •
		

27 juni tm 5 september 2015

VELDWERK
Kunstvereniging Diepenheim 25 jaar
Kunstvereniging
zomerTENTOONSTELLING

drawing centre Diepenheim • Kuimgaarden 1

Openingswoord door Arnoud Odding, directeur
Rijksmuseum Twenthe in Enschede.

17.30 uur
boerderij hof Kagelink *
tot 20.00 uur Markveldseweg 7 Diepenheim
• Borrel en maaltijd ** De kosten voor de maaltijd zijn
		 € 19,- p.p. inclusief één drankje
		 (consumpties zijn voor eigen rekening)
Optioneel
20.00 uur • Voorstelling Mansholt op Boerderij Hof Kagelink
		 In de avond is er de mogelijk om naar het prijswinnende
		 locatietheater ‘Mansholt’ te gaan (beste locatietheater
		 van 2014). Tickets kosten € 18,50, deze kunt u reserveren
		 via kaarten@werkplaatsdiepenheim.nl

UITNODIGING
drawing centre
jubileumTENTOONSTELLING

KUNSTVERENIGING Diepenheim • Grotestraat 17

•

Jubileumboek ‘Veldwerk’

2015

Tentoonstelling ‘Veldwerk’
Sandra Kruisbrink

JONAS OHLSSON
‘Under the Treshold of Consciousness’

* Wij raden bezoekers aan zoveel mogelijk met eigen vervoer te gaan, er is voldoende parkeergelegenheid. Ook is er een pendelbus vanaf Kunstvereniging
Diepenheim Grotestraat 17 naar de boerderij. Deze rijdt van 17.00 tot 22.30 uur
de route Kunstvereniging – Boerderij Hof Kagelink – Station Goor – Boerderij Hof
Kagelink – Kunstvereniging.
** Voor deelname aan de maaltijd vragen wij vriendelijk vooraf te reserveren.
Aanmelden vóór 20 juni, bij voorkeur per e-mail: info@kunstvereniging.nl

AGENDA
30 augustus
		
		
		
		
5 september
		
		

Open Atelier / Workshop
Ga samen met Jonas Ohlsson aan het schilderen en
tekenen op een groot canvas tijdens deze middag.
Iedereen mag meedoen met het maken van één groot
gezamenlijk kunstwerk!
Eindfeest jubileumtentoonstelling
Eindfeest ter afsluiting van de jubileumtentoonstelling
(met congres)

Elly Strik ‘Celebration’

27 JUN tm 30 AUG 2015

Jonas Ohlsson
‘Under the Treshold of Consciousness’

drawing centre

jubileumTENTOONSTELLING

Jonas staat bekend om zijn radicale kunst. Kunst met een anarchistisch punk tintje. Hij gebruikt
kunst en muziek als middel om het leven te vieren, maar ook om hierover belangrijke vragen te
stellen.

27 juni tm 5 september 2015

VELDWERK

Het maken of bekijken van kunst is voor hem dan ook
geen doel op zich, maar een middel om zichzelf te blijven ontwikkelen. In zijn veelal kleurrijke en soms confronterende werken zoekt hij de grenzen op en doorbreekt culturele barrières als wezenlijk onderdeel van
zijn eigen ontwikkeling. In Diepenheim viert hij zijn
kunstenaarschap met oude en nieuwe werken. ‘Jeans
Abstractions’ is een nieuwe installatie van jeans en
hout: ‘Ik draag nooit spijkerbroeken omdat het te gemakzuchtig en te praktisch is, maar het getuigt ook van
mijn innerlijke verzet tegen normaal zijn’.
‘Eeuwig Kind Vernedert Dood’ is een oudere installatie
waarin hij reageerde op het overlijden van zijn ouders
en de dood in het algemeen. Daarna werd zijn kunst
persoonlijker en minder ‘Happy go Lucky’. Zijn kunst
oogt nog steeds best vrolijk, maar onder de oppervlakte is er ook een serieuze verkenning van menselijkheid.
Ohlsson werkt het liefst ’s nachts zodat hij ongestoord
in een soort roes kan komen en zijn gedachten en ervaringen op een directe en intuïtieve wijze op papier kan
vertalen. Zo zal hij ook in Diepenheim in het duister van
de nacht tekeningen maken direct op de muur.
Tijdens de opening doet Blodfet & DJ Lonely een van zijn
‘Electro-Lectures’, een psychedelische mix van beats,
muziek, spoken word, stand up comedy, verhalen vertellen en geluidseffecten.

Kunstvereniging Diepenheim
25 jaar
Deze zomer bestaat Kunstvereniging Diepenheim
25 jaar. Van 27 juni tot en met 5 september zijn er in
Drawing Centre Diepenheim van meer dan 160 kunstenaars nieuwe werken op papier te zien. Alle kunstenaars die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan
tentoonstellingen is gevraagd om een nieuw werk te
maken (op de maat van het boek) voor deze jubileumtentoonstelling. Dankzij de zeer grote respons van de
kunstenaars zijn er meer dan 160 unieke tekeningen en
collages te zien.

Karin van Dam

Harlequin & Clown
gouache, oliepastel, pen en potlood
op papier • 2011 • 70 x 50 cm

Eeuwig Kind Vernedert Dood
gouache, oliepastel, pen en potlood
op papier • 2005 • 27 x 21 cm

Bijlmer Audio Tour
computer, gouache, oliepastel, pen en
potlood op papier • 2007 • 27 x 21 cm

Cassette
gouache, oliepastel, pen en potlood
op papier • 2011 • 70 x 50 cm

De tentoonstelling, Veldwerk getiteld, is voor het eerst
nadrukkelijk ook een verkooptentoonstelling.
Sommige kunstenaars hebben hun tekening zelfs ter
verkoop geschonken aan Kunstvereniging Diepenheim
en hebben een zeer bescheiden verkoopprijs vastgesteld. Met de opbrengst van de verkopen wordt een
deel van het jubileumboek gefinancierd, dat op 5 september tijdens het eindfeest wordt gepresenteerd.
>

