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Voorwoord
Het jaar 2018 was het eerste van twee jaren waarin het programmaplan
‘Het geheel is meer dan de som der delen’ wordt uitgevoerd.
Daarmee is onder andere een wijziging opgetreden in het aantal
tentoonstellingen dat per jaar wordt georganiseerd. Vanaf de oprichting
van de Kunstvereniging in 1990 wisselden de tentoonstellingen vier
maal per jaar met het ritme van de seizoenen, nu nog maar drie keer.
Het voordeel daarvan is dat er meer tijd is per tentoonstelling.
Meer rust om de presentatie op te bouwen en onder de aandacht
te brengen. Vooral bij solo-presentaties is het opvallend dat de
kunstenaars daardoor nog meer dan in het verleden een band aangaan
met Diepenheim. Daarnaast geeft het meer ruimte om andere
programma-onderdelen uit te werken.

Voorwoord
Verbinding, rust, ruimte, lef, experiment en gastvrijheid zijn begrippen
die bij Kunstvereniging Diepenheim een geïntegreerd deel uitmaken
van de identiteit. Dit uit zich in een grote aantrekkingskracht op
kunstenaars en kunstliefhebbers. Deze begrippen zijn dan ook het
belangrijkste kapitaal van de Kunstvereniging en zijn in het afgelopen
jaar volop aan bod gekomen, zoals blijkt uit dit jaarverslag.
De werken en de makers goed ‘aan de man’ brengen is altijd een grote
uitdaging in de wereld van de hedendaagse beeldende kunst.
Met het programma Sense-making probeert de Kunstvereniging nieuwe
manieren uit om dit te doen. Zo worden video’s gemaakt van de makers
en worden rondleidingen gegeven waarbij het publiek door middel van
filosofische vragen aan het denken wordt gebracht. Voor scholieren
zijn enkele programma’s beschikbaar voor elke pijler van de Kunstvereniging. Een heel bijzonder project is ‘Network to Nature’, waarbij
scholieren onder leiding van een kunstenaar de symbiose in de natuur
bestuderen alsof het een sociaal netwerk is. Hoe zou bijvoorbeeld het
Facebook- of Tinder-profiel van een hostaplant eruit zien?
Het afgelopen jaar was er ook een van organisatorische en financiële
consolidatie. Door het aannemen van een nieuwe zakelijk leider en een
nieuwe productieleider is er een stap gezet in de verdere professionalisering van de organisatie. Ook is er afgerekend met enkele minder
prettige financiële erfenissen uit het verleden. Dit is een solide basis
voor een toekomst, waarin de Kunstvereniging onverschrokken kan
voortbouwen aan haar positie als uitzonderlijk podium van spraakmakende hedendaagse kunst.
Bestuur van Kunstvereniging Diepenheim

Flow into Form | Charlotte Mouwens
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Tentoonstellingen en gerelateerde activiteiten
Winter 2017/2018 –– 16 december 2017 tot en met 25 februari 2018
Kunstvereniging Diepenheim
The fox and the grapes
Groepstentoonstelling met Nina Boas, Ruta Butkute, LD Garnier,
Ode de Kort, Raewyn Martyn, Pendar Nabipour
Gedurende 2016 en 2017 heeft de Kunstvereniging in haar tentoonstellingen
aandacht besteed aan de mechanismen van verandering en het menselijk gedrag
dat hiermee samen gaat. Escapisme, isolatie, artefacten van de toekomst en
experimentele organisatievormen waren onderwerpen die aan bod kwamen.
De groepstentoonstelling ‘The fox and the grapes’ is de laatste tentoonstelling in
deze cyclus en richt zich op het fenomeen van dissonantie tussen werkelijk beleven
en duiden. De deelnemende kunstenaars deden dit op fijnzinnige wijze, door een
vraag op te roepen of twijfel te zaaien, nieuwsgierig te maken of juist afkeuring
op te roepen. De individuele werken vroegen de bezoeker zich te verhouden tot
de sculpturen, te ruiken, te luisteren en zich over te geven aan verhalen.
In welke gedaante dan ook, het wrijvingsvlak biedt ook ruimte voor een nog
onbenoembare verwondering.



Deelnemer Nina Boas heeft een performance-workshop georganiseerd
voor acht professionele kunstenaars.
Curator Alexandra Landré heeft een rondleiding verzorgd.

The fox and the grapes | Ruta Butkute
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The fox and the grapes | Nina Boas

The fox and the grapes | Raewyn Martyn – Ode de Kort performance
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Drawing Centre Diepenheim

Lente 2018 –– 17 maart tot en met 17 juni 2018

The Wake, The Watch, The Walk

Kunstvereniging Diepenheim

Tentoonstelling Nik Christensen

Anatomy of the Digital

In deze solotentoonstelling van Nik Christensen waren zijn meest recente werken
te zien. Overweldigende, ondoordringbare jungles, weidse berglandschappen of
de duistere diepte van spelonken, ze zijn zowel esthetisch aantrekkelijk als donker
en huiveringwekkend. De mens is in dit natuurgeweld meestal klein afgebeeld als
nietige aanwezigheid.

Groepstentoonstelling met Daleen Bloemers, Joachim Coucke,



Nik Christensen gaf tijdens zijn tentoonstellingsperiode een masterclass 		
tekenen in Werkplaats Diepenheim, waaraan vijftien professionele
kunstenaars deelnamen.

The Wake, The Watch, The Walk | Nik Christensen
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Kok & Deiman, Thomas Hämén, Ian Paul de Ruiter, Marleen Sleeuwits
‘Anatomy of the Digital’ concentreert zich op de weerbarstige relatie tussen digitale
media en het dagelijks leven. Digitale media zijn een hoeksteen geworden van
onze alledaagse omgeving en ons handelen. Gebaseerd op onzichtbare software en
algoritmen lijken ze te bestaan buiten onze lichamelijke waarneming.
Paradoxaal is dat, ondanks het abstracte of vluchtige karakter, digitale media wel

Anatomy of the Digital | Thoman Hämén – Ian Paul de Ruiter – Daleen Bloemers – Joachim Coucke
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een duidelijke eigen beeldtaal en tastbare producten genereren. Deze vormen als
het ware een tactiel residu – fysieke sporen en fragmenten van een andere,
abstracte dimensie. In diverse artistieke praktijken leiden dergelijke sporen tot
nieuw materiaal, waarin de tegenstrijdigheid van onze menselijke anatomie en
ons digitale bestaan in kaart wordt gebracht.‘Anatomy of the Digital’ laat een aantal
van deze zeer uiteenlopende artistieke posities zien, die zowel elementen uit het
digitale ontlenen, als zich verhouden tot de discipline van ruimtelijk werk in al zijn
facetten.


Curator Alexandra Landré heeft een rondleiding verzorgd.

Drawing Centre Diepenheim
J’essaye de me reconstruire
Tentoonstelling Ronny Delrue
Ronny Delrue denkt zoals hij tekent en tekent zoals hij denkt. Hij doet als het ware
een poging om zichzelf en zijn wereldbeeld te reconstrueren in een beeldende
vorm op het papier. Talloze schetsen, notities, krabbels, schilderingen, obsessief
uitgewerkte tekeningen en betekende of bewerkte foto’s vormen een onophoudelijke stroom van gedachten waarin Delrue reflectie biedt op zowel persoonlijke
ervaringen als actuele maatschappelijke thema’s.
De tentoonstelling ‘J’essaye de me reconstruire’ laat naast enkele thematische
tekeningenseries tientallen dagboeknotities zien en geeft zo een bijzondere blik
in de geest van de kunstenaar. Het zijn tekeningen waarin bewustzijnstoestanden
als herinneren en verbeelden en de spanning tussen ratio en gevoel, controle
en verlies daarvan, een grote rol spelen. Juist door tijdens het tekenen kortstondige

J’essaye de me reconstruire | Ronny Delrue
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momenten van controleverlies bewust in te zetten, ontstaan verrassende nieuwe
resultaten en vaak het beste werk. Het controleren van het ongecontroleerde in
de tekening fascineert Delrue zodanig dat hij er een promotieonderzoek naar
verrichtte wat leidde tot een doctoraat in de kunsten. 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.




In het kader van deze tentoonstelling is een gelijknamige publicatie
verschenen. Het boek is vormgegeven door de bekroonde Belgische
ontwerpers Jan en Randoald, bekend om hun vernieuwende experimentele
vormgeving. Samengebracht zijn tekeningen van Delrue uit de tentoonstelling
in het Drawing Centre, vergezeld door een inhoudelijk essay over het werk
van Delrue door kunstcriticus en publicist Frits de Coninck en een inleiding
van curator Nanette Kraaikamp.
Tijdens de tentoonstelling gaf Delrue een workshop modeltekenen waaraan
negentien mensen deelnamen.

Zomer 2018 –– 7 juli tot en met 16 september 2018
Kunstvereniging Diepenheim
Hiding in plain sight
Groepstentoonstelling met Kristina Benjocki, Alexandra Duvekot,
Giuseppe Licari, Ruchama Noorda, Semiconductor
Vijf kunstenaars laten werk zien waarin nieuwsgierigheid, onderzoek en
speculatieve scenario’s de leidraad vormen. De deelnemers duiken in de alledaagse
omgeving met nieuwe vragen over de relatie tussen techniek, natuur en mens.
Het resultaat is een reeks installaties die de bezoeker bijzondere verhalen of
onverwachte, nieuwe gezichtspunten biedt. Er zijn onder andere ontmoetingen met
boomwortels op ooghoogte, men wordt deelgenoot van een forensisch onderzoek
naar de geschiedenis van gesteente of ooggetuige van het ontstaan van nieuw
materiaal.‘Hiding in plain sight’ laat zien dat in de banaliteit van het alledaagse
de meest radicale en nieuwe ideeën kunnen schuilgaan.


J’essaye de me reconstruire | Ronny Delrue
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Curator Alexandra Landré heeft twee rondleidingen verzorgd.

Hiding in plain sight | Giuseppe Licari
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Drawing Centre Diepenheim
Streams of Consciousness
Groepstentoonstelling met Stefan Kasper, Erwin Keustermans,
William Ludwig Lutgens, Riette Wanders, Joyce ter Weele, Bente Wilms
De tentoonstelling ‘Streams of Consciousness’ legt een relatie met de huidige
maatschappij waarin onze zintuigen dagelijks worden blootgesteld aan een
oneindige stroom van indrukken en informatie. Middels beeld, muziek en tekst
worden ‘bewustzijnsstromen’ soms letterlijk op onze schermen gestreamd.
Het begrip stream of consciousness vindt zijn oorsprong in zowel de psychologie
als de literatuur. Het refereert aan de vaak onlogische en grillige toestand van het
mentale landschap van een persoon waarin reacties, observaties, herinneringen
en gedachtes als een onafgebroken stroom worden ervaren.
In ‘Streams of Consciousness’ brengen de zes deelnemende kunstenaars op geheel
eigen wijze hun gedachtestromen of juist die van anderen op papier middels
collages, storytelling of door te werken zonder vooropgezet plan. Deze op papier
vertaalde ‘sense of thinking’ levert een eclectisch resultaat op; van een abstracte
flow van patronen tot cartooneske humorvolle verhalen en van intieme schetsen
tot site-specific muurtekeningen en installaties.

Streams of Consciousness | Riette Wanders
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Herfst 2018 –– 6 oktober tot en met 23 december 2018
Kunstvereniging Diepenheim
Between Grace and Fury
Tentoonstelling Matea Bakula
‘Between Grace and Fury’ is de eerste overzichtstentoonstelling van kunstenaar
Matea Bakula. Matea heeft een bijzondere interesse in materiaal dat vooral ingezet
wordt vanwege zijn functionele kwaliteiten, zoals verpakkingen, isolatieschuim,
beton of was. Net als een alchemist onderwerpt zij deze aan experimenten en
forceert ze ongebruikelijke combinaties en verwerkt ze deze door gebruik van
traditionele beeldhouwprocessen. Het anders waardeloze materiaal verkrijgt

hierdoor een nieuwe gedaante. Minimalistische beelden in de vorm van bijvoorbeeld monumentale kolommen, vierkante reliëfs of sferen bieden ruimte voor de
schilderachtige sporen aan hun oppervlakken. Het zijn verwijzingen naar de eerdere
experimenten en metamorfose. Dit spanningsveld tussen de verstilling van de vorm
en de beweging van het materiaal is een terugkerend motief in de uiteenlopende
sculpturen en installaties die voor het eerst zijn samengebracht in ‘Between Grace
and Fury’.




Tijdens de tentoonstelling presenteerde de Kunstvereniging de publicatie
‘Between Grace and Fury’ over het werk van Matea Bakula met een goed
bezocht publieksevenement met Alexandra Landré.
Curator Alexandra Landré heeft een rondleiding verzorgd.

Drawing Centre Diepenheim
Flow into Form
Groepstentoonstelling met Anouk Griffioen, Charlotte Mouwens,
Floor Schothorst, Karin Rianne Westendorp
‘Flow into Form’ gaat uit van de gedachte van de filosoof Heraclitus dat de wereld
altijd in flow, in beweging, is. Dat wat statisch lijkt, is tevens dynamisch.
Alles verandert voortdurend, en niets is blijvend. De tentoonstelling is een
verkenning naar hoe dit idee zich in visuele vorm vertaalt. De vier deelnemers
onderzoeken in hun werk abstracte en organische vormen, patronen en motieven,
die zij telkens opnieuw rangschikken, veranderen en variëren. Door het gebruik van
repetitie, schaalverschillen, symmetrie, ritme en beweging ontstaan combinaties
die de natuur weerspiegelen, soms letterlijk, soms suggestief. Eveneens in de natuur
ontstaan in het artistieke proces vormen en patronen dikwijls door middel van

Between Grace and Fury | Matea Bakula
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Between Grace and Fury | publicatie en publieksevenement
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Andere activiteiten

spontane ordening. De tentoonstelling is een onderdompeling in bewegend
vormonderzoek, natuurenergie omgezet in abstracte tekeningen naast groeiende
papieren patronen en de hypnotiserende werking van complex struikgewas.


Deelnemer Anouk Griffioen verzorgde op 8 december een zeer bijzonder
‘art dinner’ tijdens de tentoonstelling midden tussen haar monumentale werk.

Tuinen van Diepenheim
De Werkgroep Tuinen coördineert het onderhoud aan de diverse Tuinen van
Diepenheim. Zo blijven de tuinen, ontwikkeld en bedacht door kunstenaars, een lust
voor het oog. De in 2017 geïnstalleerde nieuwe informatieborden i.s.m. waterschap
Vechtstromen voldoen uitstekend. Nu kunnen bezoekers van de Tuinen lezen wat
de achtergronden van de tuinen en de kunstenaars zijn. Vernieuwde folders met
een wandel- of een fietsroute langs deze bijzondere tuinen vinden gretig aftrek.

Flow into Form

18

•

KU NST VE R E N I GI NG DI E P E NH E I M

Gazebovan Diepenheim met M O N O M E T
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Op 17 juni vond een lezing plaats van Co Seegers, een groot kenner van het werk
en de persoon herman de vries, die met meerdere projecten in Diepenheim
vertegenwoordigd is.
Het in 2013 gerealiseerde project ‘If Bees Are Few…’ van Doris Denekamp & Jimini
Hignett blijkt nog steeds zeer actueel te zijn. Dit werk, dat bestaat uit enkele
bijenkasten, sommige echt en andere van beton, is in 2018 ingebracht in de
zogenaamde ‘Bijenagenda’ van de provincie Overijssel. Hierdoor komen extra
fondsen beschikbaar om de omgeving van de bijenkasten aantrekkelijker voor bijen
te maken. Mei 2019 zal dit project officieel opgeleverd worden.
De werkgroep tuinen bestaat uit zeer betrokken personen, onmisbaar voor het
voortbestaan van de Tuinen van Diepenheim.

Talentontwikkeling
Een bijzondere samenwerking is ontstaan met de Nederlandse Hostavereniging.
Leden van deze vereniging komen vanuit het hele land diverse keren per jaar naar
Diepenheim om onkruid te wieden in het Gazebo en hostasoorten bij te planten.
Rondom de Tuinen zijn enkele speciale activiteiten georganiseerd. Onder andere
sprak filosoof Norbert Peeters op 25 maart voor tachtig belangstellenden over
intelligentie bij planten. Een onderwerp dat direct gekoppeld is aan de Tuinen en
aan het educatieproject ‘Network to Nature’.

Ook in 2018 deed de Kunstvereniging mee met de regeling Tijdelijke Binnenlandateliers van het Mondriaan Fonds. Harm van den Berg (juni-juli) en Sjoerd
Westbroek (oktober-november) kregen dit jaar een werk- en woonplek in Werkplaats Diepenheim. Voor het najaar van 2019 wordt voor beide een presentatie
georganiseerd in Diepenheim.

Activiteiten voor specifieke doelgroepen
In 2018 zijn enkele specifieke groepen ontvangen en rondgeleid, zoals ambtenaren
van de gemeente Hof van Twente, service clubs en een groep jonge kunstverzamelaars.

Het Gazebo-team | Nederlandse Hostavereniging
Bijentuin ‘If Bees Are Few...’
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Art on Paper | Stefan Kasper
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Art on Paper
Drawing Centre Diepenheim was vertegenwoordigd op de nieuwe beurs
Art on Paper (13-16 september 2018) in Amsterdam. Gepresenteerd werd werk
van Stefan Kasper, die ook deelnam aan de groepstentoonstelling ‘Streams of
Consciousness’.

NI EU W
Een bijzonder evenement voor Diepenheim als geheel was de heroprichting van
het lichtkunstwerk NIEUW van John Körmeling na een jarenlange afwezigheid.
Op 27 april is door Körmeling persoonlijk de stekker weer in het stopcontact gedaan
en sindsdien straalt NIEUW weer als nooit tevoren over de daken van het ‘Stedeke’.

Fair Practice Fonds
Omdat de Kunstvereniging al vanaf de oprichting kunstenaars serieus neemt als
uitoefenaars van een beroep, past de huidige aandacht voor kunstenaarshonorering
goed bij Diepenheim. Om deze inzet nog wat meer te concretiseren heeft de
Kunstvereniging december 2018 het initiatief genomen voor een fonds voor een
eerlijke beloning van de in Diepheim exposerende kunstenaars. Het is de bedoeling
dat particulieren en bedrijven met het Fair Practice Fonds laten zien dat dit ook voor
hen een belangrijk uitgangspunt is.
NI EUW | John Körmeling
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Educatie
Talloze scholieren zijn in 2018 ontvangen in de Kunstvereniging en vooral ook
in de Tuinen van Diepenheim. Een speciaal kunst-educatief project is ‘Network
to nature’ dat in het voorjaar van 2018 tientallen leerlingen uit de onderbouw van
de middelbare school naar Diepenheim heeft getrokken. In dit project bekijken de
leerlingen samen met een kunstenaar de natuur in zijn samenhang, eigenlijk als een
sociaal netwerk. Op deze wijze wordt de natuur als het ware hun belevingswereld
van social media ingetrokken. Leerlingen en docenten waren erg enthousiast over
dit programma dat ontwikkeld was als afstudeerproject Kunsteducatie van Wieke
Teselink. Dit programma zal dan ook voortgezet worden.
De samenwerking met Wieke Teselink beviel zo goed dat zij als coördinator de
werkgroep educatie leidt. Samen met de artistieke leiding ontwikkelt zij de
inhoud. Dit heeft geleid tot drie nieuwe programma’s die worden aangeboden aan

Educatie
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de educatie-makelaars in de regio. Er zijn in het najaar contact gelegd met ander
cultuurmakelaars en individuele scholen en er is contact met een Proeftuin regeling
van provincie Overijssel. Er is veel geïnvesteerd in het versterken van het aanbod en
het netwerk met scholen, educatiemakelaars en mogelijke partners. Op basis van
het nieuw programma worden ook aanvullende subsidies en financiering geworven.

Lithowerkplaats Diepenheim
Onder de bezielende leiding van de Amsterdamse steendrukker Aad Hekker
wordt in Diepenheim sinds 2016 een eigen lithowerkplaats gedreven. Samen met
professionele drukker Willem Oudenampsen geeft Hekker hier regelmatig les in
de klassieke lithografie. In 2018 werden er door het jaar heen diverse workshops
en masterclasses georganiseerd. De kunstenaars die in het kader van het artist-inresidence programma te gast zijn in Diepenheim, krijgen ook de mogelijkheid litho’s
te maken. Tijdens Kunstmoment, waarbij Diepenheim tijdens tien dagen in oktober
verandert in één grote galerie, is de lithowerkplaats door honderden mensen
bezocht die konden kennismaken met het prachtige ambacht en litho’s konden
kopen.
Gezien de kosten en de doelstelling van de Kunstvereniging als presentatieinstelling heeft het bestuur helaas het besluit moeten nemen om vanaf 1 januari
2019 niet meer organisatorisch en financieel de verantwoording te dragen voor
de Lithowerkplaats. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de werkplaats
behouden kan blijven voor Diepenheim.

Lithowerkplaats

25

ACTIVITEITENOVERZICHT 2018

Pers, media en communicatie
De Tuinen van Diepenheim: ervaring van kunst en natuur

Het kijken voorbij

Fence’ tegenover, als een uitvergroting van deze in
liefhebberij verpakte territoriumdrift. Maar keer je de
huizen de rug toe dan markeert het hek van Thomson juist de overgang naar het weidse buitengebied,
waarvan je trouwens evenmin kunt zeggen dat het er
ongerept bij ligt.

Boomtuin

Zo laten kunstenaars telkens weer je perspectief op
landschap en natuur verschuiven. Waarbij de Boomtuin van Jeroen Kooijmans ondertussen als een echte
publiekslieveling geldt. Niet gek, want boompje klimmen was nog nooit zo eenvoudig en de beloning zelden zo groot. Een wenteltrap brengt je tot de kruin
van een eeuwenoude eik, waar Kooijmans op een
plateau een boomtuin aanbracht als een extra laag
natuur. Mossen en varens hebben er ondertussen gezelschap gekregen van boterbloem, braam en kamperfoelie. Een magische schuilplaats met uitzicht
op de Schipbeek. En op een warme dag krijg je op het
bankje als een pasja koelte toegewuifd door de takken.

Waar houdt natuur op en begint kunst?
In Diepenheim is dat geen vraag, maar een ervaring.
Dankzij het werk van internationale kunstenaars onderga je
het Twentse landschap hier als nergens anders.

DIEPENHEIM

KUNSTVERENIGING

DE TUINEN VAN

Als een witroze wolk van parfum trekt ze haar bewonderaars aan. De syringa tomentilla sweginzowii verstaat
de kunst van het verleiden. Zoet geurend benadrukt
ze de aansporing die kunstenaar herman de vries in
een van de rustbankjes liet beitelen; ‘volg je neus’.
In een voorjaar dat zomerse trekken vertoont laten
de tientallen soorten in de seringentuin zich van hun
uitbundigste kant zien. Een bezoek is per definitie
een momentopname, maar het is een geruststellende gedachte dat de buddleja’s (vlinderstruiken) even
verderop ondertussen krachten verzamelen voor de
zomer. In de koude maandenis het showtime voor de
hamamelissen (toverhazelaars).
De winter-, seringen- en vlindertuin van herman de
vries – die zijn naam bewust in kleine letters schrijft –
werden in 2012 net als de andere Tuinen van Diepenheim aangelegd in opdracht van Kunstvereniging
Diepenheim. Die onderhoudt al veel langer een warme band met de kunstenaar. Op meer plekken rondom het stadje zijn daarvan sporen te zien. Zelf noemt
herman de vries de drie tuinen aan de boorden van
het riviertje de Regge botanische verzamelingen. Het
kost weinig moeite om ze met al je zintuigen in je op
te nemen.

heeft opgeëist in deze groene oase. Of moeten we zeggen: gegund is? Nog steken de hosta’s fel af tegen het
roestige oranje van het staal, maar in de herfst brengt
de natuur ze vanzelf dichter bij elkaar.

Sensatie

De beklimming van MONOMET is een ervaring op
zich, ook al doordat het staal hier en daar met een luide knal terugveert. De smalle trap maakt de sensatie
van het uitzicht des te groter. Onder de beuken staan
een paar kruiwagens met gereedschap, stille getuigen
van de noeste arbeid die hier door vele vrijwilligers –
ook van de Nederlandse Hostavereniging – wordt verricht.
Een regelrechte ode aan de ijver is het werk ‘If bees
are few…’ van Doris Denekamp en Jimini Hignett. Een
van de ‘tuinen van de toekomst’ die kunstenaars in
en rond Diepenheim creëerden als onderdeel van het
project The Non Urban Garden (2013). Via een stil pad
bereik je de plek waar het duo zeven bijenkasten op
een rij plaatste. Onder het motto: hoelang is de tuin
nog tuin als de bijen het loodje dreigen te leggen?
Vijf kasten van steen, als een monument voor verdwenen bijenvolken, en twee nog in bedrijf en door imkers beheerd. Dat het hout daarvan ondertussen ook
is vergrijsd maakt het onderscheid nog kleiner. Het
gonst er bedrieglijk geruststellend van bedrijvigheid,
al heeft het speciale bijenmengsel aan bloemen duidelijk moeite om stand te houden tegen woekeraars
als distel. Nieuwe aanplant van onder meer viburnum
moet ruggensteun bieden aan klaver, klaproos en kamille.

Terug in de bewoonde wereld wachten de gebouwen
van Kunstvereniging en Drawing Centre Diepenheim,
met tentoonstellingen die toepasselijk meewisselen
met de seizoenen. De tuin van de Kunstvereniging
is ook een van de locaties van het project ‘De onbegrensde tuinen’ van Birthe Leemeijer, die verspreid
door Diepenheim tienduizenden botanische tulpenbollen plantte. Het seizoen is voorbij, maar de tulpen
hadden dit jaar sowieso te lijden van de extreme kou
in het vroege voorjaar. Natuur blijft natuur, zelfs in
Diepenheim.
Kunstvereniging Diepenheim biedt al meer dan 25
jaar een podium aan hedendaagse kunst. In het huidige programma is veel aandacht voor de thema’s
natuur, cultuur en techniek. De initiatieven op het
gebied van landschapskunst hebben in de loop der
jaren een unieke collectie levende kunstwerken opgeleverd. Deze Tuinen van Diepenheim bieden in
elk seizoen een andere ervaring. Ze zijn het hele jaar
door gratis te bezoeken. Er is een fiets- en wandelroute (- 2) beschikbaar.

tentoonstellingen te bezichtigen:

Kunstvereniging Diepenheim
Levend schilderij

Je hoeft het wandelpad langs de Regge maar te volgen
om buiten de bebouwde kom in het oudste land artproject van Kunstvereniging Diepenheim te belanden. Al sinds 1995 ligt Het Gazebo van Diepenheim
hier, als een buitengewoon samenspel van kunst en
natuur. Wijlen de Belgische kunstenaar Urbain Mulkers liet er met honderden hostavariëteiten een collage van vele schakeringen groen ontstaan, naar het
patroon van een hostablad. Een dubbele rij dieprode
beuken vormt de lijst om dit levende schilderij. Het
verhaal wil dat Mulkers zich liet inspireren door een
ballonvaart die hij over de omgeving maakte, wat ook
zijn wens verklaart voor een uitkijktoren.
Sinds vorig jaar kun je de hostatuin inderdaad bekijken vanuit vogelperspectief. Daarvoor zorgde kunstenaar Lucas Lenglet. Alsof er een doos uit de hemel is
komen vallen, zo ligt zijn MONOMET temidden van
de hostapracht, waar het tegelijkertijd een pompgemaal van het waterschap Vechtstromen aan het oog
onttrekt. Wonderlijk hoe de ongenaakbare constructie van cortenstaal toch al een vanzelfsprekende plek

Waterlelies

Aan de andere kant van Diepenheim zijn de witte waterlelies van herman de vries nog schaars, maar dat is
een kwestie van tijd. Bovendien heb je er maar één nodig om mee te gaan in het gedachtenexperiment van
de Duitse natuurwetenschapper en filosoof Gustav
Theodor Fechner, die zich ooit afvroeg of een waterlelie zou genieten van haar (zonne)bad. Het leverde
hem een heel andere kijk op de natuur op.
Wat de vries weer inspireerde tot deze romantische
pleisterplaats, in 2014 ingericht bij een vijver langs de
oprijlaan naar kasteel Het Nijenhuis, een van de zes
landgoederen rondom Diepenheim.
Aanzienlijk alledaagser is de sfeer rondom het werk
van Edward Clydesdale Thomson. Een vrouw veegt
de oprit, er wordt een vuilcontainer naar de straat gerold. Hier toont zich in volle glorie de inspiratiebron
van de kunstenaar: de Diepenheimse voortuin. Aangeharkt en omzoomd door gecoiffeerde buxushagen,
nostalgische spijlenhekken of zelfs een bakstenen
boogpoort. Thomson plaatste er zijn grillige ‘Garden

Grotestraat 17
‘Hiding in plain sight’
Groepstentoonstelling

DIEPENHEIM

KUNSTVERENIGING

Deze zomer zijn ook de volgende

Kristina Benjocki • Alexandra Duvekot • Giuseppe Licari •
Ruchama Noorda • Semiconductor

Drawing Centre Diepenheim Kuimgaarden 1
‘Streams of Consciousness’
Groepstentoonstelling

Stefan Kasper • Erwin Keustermans • William Ludwig
Lutgens • Riette Wanders • Joyce ter Weele • Bente Wilm
T (0547) 352 143. Wo t/m zo van 11.00 tot 17.00 uur.
Gratis met Museumjaarkaart. Informatie over projecten van
Kunstvereniging Diepenheim en de andere Tuinen:
www.kunstvereniging.nl

Via diverse kanalen weet Kunstvereniging Diepenheim haar publiek te bereiken.
Op de website worden nieuwsberichten, agendapunten, educatieprogramma’s en
uitgebreide informatie over de instelling gepresenteerd. Maandelijks ontvangen
zo’n 1.400 volgers de digitale nieuwsbrief en de Kunstvereniging maakt gebruik van
de volgende social media kanalen: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest
en YouTube.
(Online) samenwerking
Online vinden er samenwerkingen plaats met onder meer Visit Twente,
Hofmarketing en De Heerlijckheid Diepenheim, zoals melding op de website en
opname in de nieuwsbrief. De Kunstvereniging participeert ook in Kunstlijn Oost,
een initiatief om een aantal instellingen voor hedendaagse beeldende kunst in
de regio publicitair aan elkaar te koppelen. De partners hierin zijn Kunstgemaal
Bronkhorst, Kunstenlab in Deventer, Museum MORE in Gorssel, Stedelijke Musea
Zutphen en No Hero in Delden.
Pers
De pers wordt door middel van persberichten en uitnodigingen ingelicht over
nieuwswaardige activiteiten en ontwikkelingen. Wekelijks verschijnen er persberichten in het Hofweekblad en maandelijks in het Deepsnieuws om de inwoners
uit de omgeving te informeren. Landelijke pers en kunst-gerichte of andere
specifieke media worden geïnformeerd afhankelijk van het nieuwsitem.
Publicaties
Zowel de gedrukte als online media besteden aandacht aan de Kunstvereniging.
Onderstaand de links naar enkele blogs, gepubliceerd in 2018.
03-11-2018
Mistermotley over Between Grace and Fury, Matea Bakula Kunstvereniging:
http://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/net-als-elke-relatie-het-hardwerken-een-interview-met-matea-bakula
16-10-2018
Trendbeheer over Flow into Form, groepstentoonstelling Drawing Centre:
https://trendbeheer.com/2018/10/16/flow-into-form-drawing-centre-diepenheim/
03-06-2018
een feature in Metropolis M over MONOMET van Lucas Lenglet:
https://www.metropolism.com/nl/features/35288_in_beeld_monomet_
lucas_lenglet
Daarnaast regelmatige vermeldingen en aankondigingen in de BK-krant en andere
kunst-gerelateerde periodieken. En enkele artikelen over de Tuinen van Diepenheim
in de Kunstkrant en in vakbladen als Groei & Bloei.

KunstKrant | promotie voor de Tuinen van Diepenheim
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Volledig jaaroverzicht activiteiten 2018
Januari 2018

Maart 2018

25 –– Kunstles groep 6 basisschool Stedeke, Drawing Centre Diepenheim
Studenten van de Pabo die stage lopen op basisschool Stedeke, bereiden hun
kunstlessen veelal voor in samenwerking met Kunstvereniging Diepenheim.
Vanuit de organisatie vertelde Gerry Voskamp wat het Drawing Centre is, waarom
kunstenaars hier graag een tijdje wonen en werken en hoe een tentoonstelling
wordt gemaakt. De tentoonstelling van Nik Christensen was erg geschikt voor deze
les. In overleg met de kunstenaar mocht de school de videopresentatie op school
vertonen. De kinderen kwamen dus al goed voorbereid binnen. De opdracht die
de kinderen meekregen was: zoek een tekening uit die voor jou heel bijzonder is
en vertel in de groep waarom. Het caleidoscopische in het werk van Nik vonden ze
heel bijzonder.

1 t/m 3 –– Lithoworkshops voor gevorderden
Onder begeleiding van lithograaf Aad Hekker werd dieper op de techniek ingegaan.
3 dagen lang heel intensief en ambachtelijk werken. Hieruit zijn een aantal fraaie
litho’s ontstaan.

31 –– Cursus Ruimtelijke Kunst, voor vrijwilligers van Kunstvereniging Diepenheim
Een cursusreeks die specifiek gericht was op de vrijwilligers, als een kennismaking
met het verschijnsel van ruimtelijke kunst en wat hierbij komt kijken.
In een informele sfeer gaven de lessen een speelse inkijk in de praktijk van de
kunstenaar. Wat is eigenlijk ruimtelijk werk? Welke vragen komen hierbij kijken
en waar houden zich kunstenaars mee bezig? Of hoe kunnen wij ernaar kijken en
wat vraagt zo’n werk eigenlijk van de bezoeker?
Docent: curator Alexandra Landré.
De eerste les had als onderwerp: De basis van Sculptuur.

Februari 2018
24 - 25 –– Masterclass Nik Christensen
Met twaalf deelnemers was de masterclass van Nik Christensen volgeboekt.
Een weekend lang werkten de kunstenaars onder leiding van Nik Christensen aan
nieuwe tekeningen en wisselden (werk)ervaring uit. Zijn manier van werken en het
gebruik van sumi-inkt in zijn tekeningen, werkte zeer inspirerend op de deelnemers.
25 –– Finissage tentoonstelling Nik Christensen
De laatste dag van de wintertentoonstellingen. Een feestelijke afsluiting met een
hapje en een drankje in het Drawing Centre. Nik Christensen was aanwezig om
zijn werk toe te lichten. Een mooie gelegenheid voor bezoekers om het gesprek met
de kunstenaar aan te gaan en nog even te genieten van de prachtige werken.
24 t/m 28 –– Winter lithoworkshops voor beginners
Onder begeleiding van lithograaf Aad Hekker leerden de deelnemers de eerste
beginselen van de lithografie. Men maakte kennis met het effect van diverse
materialen op steen en kreeg uitleg over het hele drukproces. Daarnaast werden
de portfolio’s van de deelnemers besproken.
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4 –– Cursus Ruimtelijke Kunst, voor vrijwilligers van Kunstvereniging Diepenheim
Op de tweede avond van de cursus Ruimtelijke Kunst werd het onderwerp:
‘ambacht en de ready made’ besproken. Twee uitersten in de kunst.
14 –– Hostadag
De eerste hostadag van het jaar. Onder leiding van oud-bestuurslid Frans de Steur
komt maandelijks een groep vrijwilligers bij elkaar om te werken in het Gazebo.
Onderhoudsplannen worden doorgelopen en werkzaamheden onder elkaar
verdeeld. Een aantal leden van de Nederlandse Hostavereniging komt maandelijks
naar Diepenheim om mee te helpen aan het onderhoud in de tuin met de grootste
collectie hosta’s van West-Europa.
15 –– Inleiding nieuwe tentoonstellingen voor de vrijwilligers
Om onze gastheren en gastvrouwen zo goed mogelijk te informeren, wordt telkens,
rondom de opening van nieuwe tentoonstellingen speciaal voor hen een avond
georganiseerd. Door middel van een rondleiding en toelichting op de werken
krijgen zij extra informatie over de opzet en de inhoud van de tentoonstelling.
Regelmatig is hierbij een kunstenaar aanwezig.
17 –– Opening lentetentoonstellingen
Anatomy of the Digital - Kunstvereniging Diepenheim
Daleen Bloemers • Joachim Coucke • Kok & Deiman • Thomas Hämén •
Ian Paul de Ruiter • Marleen Sleeuwits
J’essaye de me reconstruire – Drawing Centre Diepenheim
Ronny Delrue
25 –– Lezing Pientere Planten door Norbert Peeters
Botanisch filosoof Norbert Peeters liet deelnemers tijdens de lezing op een andere
manier kijken naar de wereld van de planten. Darwin schreef er al over: planten zijn
intelligent. Met zowel boven als ondergrondse verhalen vertelde Norbert Peeters
over hoe planten communiceren, weten en waarnemen. Na de lezing bezochten
de deelnemers en Norbert Peeters de tuinen van herman de vries.

April 2018
7 –– Cursus Ruimtelijke Kunst, voor vrijwilligers van Kunstvereniging Diepenheim
Op de derde avond van de cursus Ruimtelijke Kunst werd een introductie gegeven
op de installatiekunst.
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18 –– Hostadag
Op deze tweede onderhoudsdag van het jaar werd het nodige onkruid verwijderd
en boomschors op de paden aangebracht. Onderhoudsplannen werden doorgelopen en werkzaamheden onder elkaar verdeeld.
24 –– Educatieproject ‘Network to Nature’ 1
Is de hartslag van bomen meetbaar? Kunnen planten verliefd worden?
Hoe communiceren planten met elkaar? In het educatief project ‘Network to Nature’
bij Kunstvereniging Diepenheim onderzoeken tientallen jongeren, een kunstenaar
en een filosoof de communicatie van planten. Centraal in het project staat de tuin
van kunstenaar herman de vries in Diepenheim. Hij ziet de natuur als kunst.
‘In een tijd waarin mensen het contact met de realiteit, de natuur, dreigen te
verliezen, laat herman de vries mensen weer zien – en ruiken’ schrijft Birgit Donker.
Kunstenaar, onderzoeker en muzikant Alexandra Duvekot vertelde de jongeren in
een beeld/geluidspresentatie over haar onderzoek naar de geluiden van planten.
Deelgenomen werd door 25 leerlingen van kunst en cultuurklas 2 van middelbare
school De Waerdenborch uit Goor o.l.v. medewerker educatie van de Kunstvereniging Wieke Teselink.
27 –– Heropening van kunstwerk ‘NIEUW’
‘NIEUW’ weer als nieuw! Op Koningsdag werd dit beeldbepalende kunstwerk van
John Körmeling opnieuw geopend. Na jaren van afwezigheid was het werk in het
voorjaar teruggeplaatst naast de locatie aan de Grotestraat. De neonverlichting was
gerepareerd en gemoderniseerd en straalt weer als vanouds.

Mei 2018
16 –– Hostadag
Op deze derde onderhoudsdag werd verder gewerkt aan het vrijmaken van de
padenstructuur in het Gazebo, het verwijderen van onkruid en andere zaken.
Onderhoudsplannen werden doorgelopen en werkzaamheden onder elkaar
verdeeld.
17 –– Educatieproject ‘Network to Nature’ 2
Deelgenomen werd door 27 leerlingen van kunst en cultuurklas 2 van middelbare
school De Waerdenborch uit Goor o.l.v. medewerker educatie van de Kunstvereniging Wieke Teselink.
24 –– Educatieproject ‘Network to Nature’ 3
Deelgenomen werd door 27 leerlingen van kunst en cultuurklas 2 van middelbare
school De Waerdenborch uit Goor o.l.v. medewerker educatie van de Kunstvereniging Wieke Teselink.
27 –– Presentatie publicatie Ronny Delrue in het Drawing Centre
Een zeer warme zondagmiddag in het Drawing Centre. In een interview met
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Nanette Kraaikamp en Frits de Coninck geeft Ronny een toelichting op zijn werk
en zijn denken over tekenen. Vooral de psychologie achter zijn tekenkunst komt aan
bod. Speciaal naar aanleiding van deze tentoonstelling heeft Ronny een publicatie
gemaakt “j’essaye de me reconstruire” De middag wordt afgesloten met een
gezellige borrel.

Juni 2018
1 –– Artist in residence zomer 2018
In het kader van de regeling Tijdelijke Binnenlandateliers van het Mondriaan Fonds
was Harm van den Berg te gast in Werkplaats Diepenheim in de maanden juni
en juli.
6 –– Les leerlingen Ulenhofcollege
42 Leerlingen uit 4 Havo en 4 VWO van het Ulenhof College uit Doetinchem
bezochten de Kunstvereniging in het kader van het vak CKV bovenbouw.
Elke 2 jaar bezoekt deze school onze tentoonstellingen. Docenten stellen aan de
hand van de lopende tentoonstelling een les samen, waarbij de leerlingen vragen
moeten beantwoorden en tekeningen maken. Daarnaast bezochten de leerlingen
het atelier van Harm van den Berg (artist in residence).
7 –– Educatieproject ‘Network to Nature’ 4
Deelgenomen werd door 25 leerlingen van kunst en cultuurklas 2 van middelbare
school De Waerdenborch uit Goor o.l.v. medewerker educatie van de Kunstvereniging Wieke Teselink.
9 - 10 –– Workshop modeltekenen voor professionals en amateurs
Kunstenaar Ronny Delrue gaf in het Ottenhuis een workshop modeltekenen voor
professionals en amateurs. Men kon zich voor een dag of voor een heel weekend
opgeven.
10 –– Rondleiding tentoonstelling ‘Anatomy of the Digital’
Curator Alexandra Landré leidde de bezoekers rond door de groepstentoonstelling
‘Anatomy of the Digital’ en gaf een toelichting op hoe de werken zich verhouden in
relatie tot ‘het digitale’ en het lichaam.
13 –– Hostadag
Op deze vierde onderhoudsdag werd gewerkt aan het verwijderen van onkruid.
Bezoekers van het Gazebo kregen uitleg over o.a. de relatie tussen het kunstwerk
‘MONOMET’ en de hosta’s in het Gazebo.
14 –– Educatieproject ‘Network to Nature’ 5
Deelgenomen werd door 24 leerlingen van kunst en cultuurklas 2 van middelbare
school De Waerdenborch uit Goor o.l.v. medewerker educatie van de Kunstvereniging Wieke Teselink.

31

ACTIVITEITENOVERZICHT 2018

16 –– Deelname Open Tuinen Weekend Groei & Bloei
In het weekend van 16 en 17 juni werd door Groei & Bloei het Open Tuinen
Weekend georganiseerd. Ook de Tuinen van Diepenheim werden in de route
opgenomen en bezoekers werden door middel van folders en infoborden
geïnformeerd over het ontstaan van en het idee achter de tuinen.
17 –– Ledenprogramma
Speciaal voor de leden organiseerde Kunstvereniging Diepenheim op zondag
17 juni een middag met als thema: De Tuinen van Diepenheim. Co Seegers was
uitgenodigd om een lezing te geven over het leven en werken van herman de vries.
Co Seegers is bevriend met de kunstenaar en een groot kenner van diens werk.
Seegers beheert en verzorgt ook de website van herman de vries.
Aansluitend aan de lezing werden de leden rondgeleid door de prachtig bloeiende
tuinen van herman de vries en het Gazebo van Urbain Mulkers.
Voorzitter Just Schimmelpenninck vertelde over de ontstaansgeschiedenis van
deze tuinen en gaf een toelichting op het kunstwerk MONOMET van Lucas Lenglet
in het Gazebo. Ook de tentoonstellingen in de Kunstvereniging en het Drawing
Centre werden bezocht. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje
bij Cultuurcentrum Herberg De Pol.

Juli 2018
2 –– Algemene Ledenvergadering met rondleiding voor leden
Maandagavond 2 juli organiseerde het bestuur de jaarlijkse ledenvergadering.
Dinand Hassink trad af als bestuurslid. Met de komst van Willem van Bruggen als
algemeen bestuurslid, zit er weer jong bloed in het bestuur. Ook werden de nieuwe
zakelijk leider Jacko Brinkman en productieleider Yvonne Pierik voorgesteld aan
de leden. Na het officiële gedeelte volgde voor de aanwezige leden een rondleiding
in de Kunstvereniging, waar kunstenaars en het productieteam druk bezig waren
met de opbouw van de zomertentoonstelling.
5 –– Inleiding nieuwe tentoonstellingen voor de vrijwilligers
Om onze gastheren en gastvrouwen zo goed mogelijk te informeren, wordt telkens,
rondom de opening van nieuwe tentoonstellingen speciaal voor hen een avond
georganiseerd. Door middel van een rondleiding en toelichting op de werken
krijgen zij extra informatie over de opzet en de inhoud van de tentoonstelling.
Kunstenares Ruchama Noorda gaf een toelichting op haar werk.
7 –– Rondleiding door de Tuinen van Diepenheim
In het kader van een familiereünie werd er een rondleiding gegeven door o.a.
de tuinen van herman de vries en het Gazebo van Urbain Mulkers.
7 –– Opening zomertentoonstellingen
Streams of Consciousness - Drawing Centre Diepenheim
Stefan Kasper • Erwin Keustermans • William Ludwig Lutgens • Riette Wanders •
Joyce ter Weele • Bente Wilms
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Hiding in plain sight - Kunstvereniging Diepenheim
Kristina Benjocki • Alexandra Duvekot • Giuseppe Licari • Ruchama Noorda •
Semiconductor
11 –– Hostadag
Op deze vijfde onderhoudsdag is het bewateren van de hosta’s de grootste zorg.
Ondanks dat Het Gazebo naast het riviertje De Regge ligt, is de grond kurkdroog.
Een aantal vrijwilligers komen deze zomer zelfs wekelijks naar de tuin om de
planten te verzorgen.
27 - 29 –– Deelname aan Heimland
Voor het eerst werd in Diepenheim het theaterfestival Heimland georganiseerd.
Bezoekers van de voorstellingen kregen gratis toegang tot de tentoonstellingen van
Kunstvereniging Diepenheim. Bedoeld om een ander publiek geïnteresseerd
te krijgen voor onze activiteiten en elkaars activiteiten te versterken.

Augustus 2018
15 –– Hostadag
Op deze zesde onderhoudsdag had het bewateren van de planten nog altijd
prioriteit. Diepenheim was één van de droogste plekken van het land!

September 2018
1 –– Rondleiding voor deelnemers kunstreis Noha.nu
Noha.nu organiseerde op zaterdag 1 september een één-daagse tour voor
kunstliefhebbers naar het oosten van het land, waarbij ook Diepenheim werd
aangedaan. In overleg met de organisatie was een programma samengesteld.
Onder professionele leiding van onze curator werden de tuinen van herman de vries
en het Gazebo bezocht en volgde een rondleiding langs de exposities in de Kunstvereniging en het Drawing Centre.
Speciaal voor deze groep bleven de locaties tot 18.00 uur geopend.
3 –– Themadag medewerkers Concordia
‘Kunst kijken en kunst maken’, een dag voor de medewerkers van culturele
instelling Concordia uit Enschede. In samenwerking met Cultuurcentrum Herberg
De Pol was een programma samengesteld waarin de kunst en vooral ook het
samenwerken centraal stond. Om half 10 werd de groep ontvangen met koffie en
een taartproeverij. Voorzitter Just Schimmelpenninck leidde de groep rond door
de tuinen van herman de vries en het Gazebo. In de Kunstvereniging en het
Drawing Centre werd uitleg gegeven over de Kunstvereniging als presentatie-instelling en volgde er een toelichting op een aantal werken uit de tentoonstellingen.
Na de lunch met streekproducten, volgde een workshop tekenen o.l.v. kunstenares
Danielle Lemaire. Op basis van een aantal opdrachten werden er drie groepstekeningen gemaakt die na afloop werden besproken.
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9 –– Finissage Kunstvereniging met rondleiding
De laatste dag van de zomertentoonstelling werd afgesloten met een rondleiding
van Alexandra Landré door de tentoonstelling. De fascinatie van de bezoekers voor
de relatie tussen techniek, mens en natuur kwam tot uiting in de vragen die gesteld
werden en de gesprekken die ontstonden na afloop.

11 –– Inleiding nieuwe tentoonstellingen voor de vrijwilligers
Om onze gastheren en gastvrouwen zo goed mogelijk te informeren, wordt telkens
rondom de opening van nieuwe tentoonstellingen speciaal voor hen een avond
georganiseerd. Door middel van een rondleiding en toelichting op de werken
krijgen zij extra informatie over de opzet en de inhoud van de tentoonstelling.

13 t/m 16 –– Deelname aan Art on Paper Amsterdam
Drawing Centre Diepenheim was vertegenwoordigd op de nieuwe beurs
Art on Paper in Amsterdam. Gepresenteerd werd werk van Stefan Kasper, die ook
deelnam aan de groepstentoonstelling ‘Streams of Consciousness’.

10 –– Bezoek werkgroep Cultuur gemeente Hof van Twente
De werkgroep Cultuur van de gemeente Hof van Twente bracht een bezoek aan
Kunstvereniging Diepenheim, waar zij werden geïnformeerd over de activiteiten
van de vereniging en haar toekomstplannen.

19 –– Hostadag
Op deze zevende onderhoudsdag werd duidelijk dat we hosta’s gaan verliezen
als gevolg van de droogte. Hoe groot de schade is, zal volgend jaar pas duidelijk
worden.

17 –– Hostadag
De achtste onderhoudsdag in het Gazebo. Scheuren van de hosta’s die te groot
waren geworden, onkruid wieden. Een dag voor Kunstmoment werd alles op alles
gezet om het Gazebo met het kunstwerk van Monomet, er zo mooi mogelijk uit
te laten zien.

Oktober 2018
1 –– Artist in residence herfst 2018
In het kader van de regeling Tijdelijke Binnenlandateliers van het Mondriaan Fonds
was Sjoerd Westbroek te gast in Werkplaats Diepenheim in de maanden oktober
en november.
6 –– Opening herfsttentoonstellingen
Flow into Form - Drawing Centre Diepenheim
Anouk Griffioen • Charlotte Mouwens • Floor Schothorst • Karin Rianne Westendorp
Between Grace and Fury - Kunstvereniging Diepenheim
Matea Bakula

6 –– Opening verkooptentoonstelling litho’s in de Kunstvereniging
Gelijktijdig met de opening van de herfsttentoonstellingen, werd de lithotentoonstelling geopend. In de lithowerkplaats Diepenheim/Basement Press zijn in
de afgelopen periode prachtige litho’s gemaakt door kunstenaars als Caren
van Herwaarden, Stefan Kasper en Arno Kramer. Om de litho’s onder de aandacht te
brengen van het publiek, is speciaal hiervoor in het gebouw van de Kunstvereniging
een semipermanente tentoonstelling ingericht.
6 –– Bustour
Amsterdammers konden zich aanmelden voor een bustour naar Diepenheim op
zaterdag 6 oktober om de openingen mee te maken. Acht personen hadden zich
uiteindelijk aangemeld en met zakelijk leider Jacko Brinkman achter het stuur, ging
het van Amsterdam naar Diepenheim. Na een rondleiding door de Tuinen
van Diepenheim, de openingen en de gebruikelijke feestelijke maaltijd vertrok
het busje met enthousiaste mensen weer terug naar Amsterdam.
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18 t/m 28 –– Kunstmoment Diepenheim
Kunstvereniging Diepenheim was als vanouds een van de deelnemende instellingen
aan de jaarlijkse kunstmanifestatie Kunstmoment Diepenheim. De vele bezoekers
werden middels videopresentaties en toelichting door de medewerkers,
geïnformeerd over de tentoonstellingen en de doelstelling van Kunstvereniging
Diepenheim.
24 –– Workshop ‘Verplant je verbeelding’ Museumkidsweek
Tekenen met takken, veren en bladeren? Het kan! De negen deelnemers van de
workshop Verplant je Verbeelding, vonden het uit. Tijdens de Museumkidsweek,
toonden de jonge talenten (7 tot 12 jaar) hun creativiteit.
In het Drawing Centre bewonderden de deelnemers de tentoonstelling Flow into
Form, waar alle tekeningen natuur suggereren. De opgedane inspiratie namen
ze later mee naar het atelier, maar eerst zochten ze zelf hun tekenmateriaal in
de natuur. Iedereen had zijn ogen gericht op de grond, waar ze werden verrast door
veel verschillende soorten bladeren, takjes en gevallen bloemblaadjes.
In het atelier van Werkplaats Diepenheim gingen de kunstenaars in spe aan de slag
om afdrukken, uitwrijvingen, lijnen en vormen op papier te maken. Met een hamer,
water en een spons experimenteerden ze met de natuurlijke materialen.
Ze verwonderden zich over de roze paarse kleuren die uit de donkere herfstbladeren kwamen en het geel van de paardenbloemen.
24 –– Rondleiding groep Vrouwen van Nu tijdens Kunstmoment Diepenheim
Een groep van twaalf dames bezocht tijdens Kunstmoment ook de locaties van
Kunstvereniging Diepenheim. Speciaal voor hen was er een informatiemap
samengesteld en gaf de dienstdoende gastheer een korte toelichting.
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26 –– Rondleiding bezoekers van Kunstmoment Diepenheim
Vanuit de organisatie van Kunstmoment was het verzoek gekomen om een korte
rondleiding te geven. Speciale aandacht was er voor de rol van de Kunstvereniging
als presentatie-instelling en de wijze waarop een tentoonstelling tot stand komt.

November 2018
3-4 –– Lithoworkshops
Een intensieve en inspirerende Weekend Workshop Litho in Basement Press
Diepenheim, met onder andere de jongste deelnemer ooit: Jesse, 11 jaar, uit
de talentenklas van de KABK. Er waren acht deelnemers, er werden elf litho’s
gemaakt en gedrukt.
5 –– Start actie ‘mantelzorgcompliment’
Kunstvereniging Diepenheim heeft dit jaar haar medewerking verleend aan
het ‘mantelzorgcompliment’ van Salut Welzijn en de gemeente Hof van Twente. De
mantelzorgers uit de Hof van Twente ontvingen een culturele cadeaubon.
Zij konden gratis een bezoek brengen aan een aantal kunstinstellingen, waaronder
Kunstvereniging Diepenheim. Bezoekers werden uitgebreid geïnformeerd over
de tentoonstellingen en ontvingen een tekencahier als geschenk. Salut en de
Kunstvereniging werken ook samen op het vlak van het werven van vrijwilligers.
21 –– Kunstenaarsmaaltijd met Sjoerd Westbroek
Ter afronding van zijn artist in residence periode in Diepenheim, kookte Sjoerd
Westbroek een maaltijd voor een aantal Diepenheimers en medewerkers van
Kunstvereniging Diepenheim. Vanaf het begin van zijn verblijf in Diepenheim had
hij appels, noten en andere etenswaren verzameld in de omgeving en ingelegd
en/of bewerkt. Nu, aan het einde van zijn werkperiode waren deze producten in
een heerlijke maaltijd verwerkt.
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21 –– Hostadag
De negende en laatste hostadag van het jaar. Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het Gazebo was er ook tijd voor gezelligheid. Na een heerlijke lunch
ontvingen de vrijwilligers van de landelijke Hostavereniging een attentie, als dank
voor hun inzet.

December 2018
8 –– Rondleiding en Art Dinner Drawing Centre Diepenheim
Kunstenares Anouk Griffioen bereidde samen met Jeroen Bosch een heerlijk
driegangendiner voor in Werkplaats Diepenheim. Gegeten werd er tussen de kunst
in Drawing Centre Diepenheim. Voordat de gasten aan tafel plaatsnamen verzorgde
curator Nanette Kraaikamp een rondleiding door de tentoonstelling, en aan tafel
werd daarover verder gepraat. Leden, kunstenaars en andere gasten genoten van
een kunstzinnige en culinaire avond.
16 –– Presentatie publicatie Matea Bakula
Tijdens de tentoonstelling ‘Between Grace and Fury’ presenteerde de Kunstvereniging de gelijknamige publicatie over het werk van Matea Bakula met een
goed bezocht publieksevenement met Alexandra Landré.
16 –– Jaarafsluiting team Kunstvereniging
Geen opening in december dit keer. Daardoor ontstond er ruimte voor een gezellige
jaarafsluiting voor medewerkers, bestuur en vrijwilligers.
Een goed moment ook om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en ze een
kleine attentie te overhandigen.
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Organisatie
Leden
Als vereniging heeft Kunstvereniging Diepenheim circa 200 leden. Zij ondersteunen
het programma met hun jaarlijkse bijdrage en vormen samen het hoogste orgaan
binnen de Kunstvereniging. In het nieuwe programmaplan voor 2018-2020 is
speciale aandacht voor ledenbinding.

Bestuur en raad van advies
Het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim wordt gevormd door enthousiaste
kunstliefhebbers. De belangrijkste taak van het bestuur is het scheppen van de
juiste financiële, personele en facilitaire voorwaarden om het programma goed
uit te kunnen voeren. Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies,
bestaande uit betrokken mensen die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
De dagelijkse leiding van de Kunstvereniging ligt in handen van het managementteam, bestaande uit de artistieke en de zakelijke leiding. Het managementteam
stuurt de uitvoerende staf en de vrijwilligers van de Kunstvereniging aan.

Artistieke leiding / curatoren

Zakelijke leiding

Alexandra Landré en Nanette Kraaikamp vormen de artistieke leiding voor
respectievelijk de gebieden ruimtelijke kunst en tekenkunst.
Gezamenlijk begeleiden zij inhoudelijk de Tuinen van Diepenheim en het educatieprogramma. Als artistieke leiding bepalen ze het inhoudelijk beleid van de
Kunstvereniging. Zij hebben het vigerende programmaplan 2018-2020 geschreven
en voeren dat met grote daadkracht uit. Het Mondriaan Fonds heeft dit plan
goedgekeurd tot en met 2019, dus in dat jaar zal weer een nieuw programmaplan
worden geschreven door de artistieke en de zakelijke leiding.

Begin 2018 heeft de sollicitatieprocedure voor een nieuwe zakelijk leider plaatsgevonden. Sinds mei 2018 werkt Jacko Brinkman in deze functie. Hij heeft de
professionalisering van de Kunstvereniging voortvarend ter hand genomen.
Speciale aandachtsgebieden zijn fondsenwerving en communicatie.

Uitvoerende staf
Voorjaar 2018 is Yvonne Pierik als productieleider met haar werkzaamheden
begonnen. Zij werkt tevens als financieel administrateur. Els de Witte is
verantwoordelijk voor de PR van de Kunstvereniging. Gerry Voskamp werkt als
secretaresse, gastvrouw en als coördinator van de vrijwilligers. Frits Rietman is
de technisch medewerker die vooral bij op- en afbouw actief is.

Vrijwilligers
De Kunstvereniging kent naast de betaalde krachten ook twee werkgroepen,
de werkgroep Educatie en de werkgroep Tuinen. De deelnemers aan de
werkgroepen werken grotendeels onbetaald.
Zonder de inzet van tientallen vrijwilligers kan een organisatie als de Kunstvereniging niet bestaan. Wij zijn deze enthousiaste mensen veel dank verschuldigd.
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Personalia per eind 2018
Bestuur
Just Schimmelpenninck
voorzitter
Ton Besling			vice-voorzitter
Lucie Bartel			secretaris
Henk Heskamp		
penningmeester
Mieke van Laarhoven		
lid
Marcel Schroeten		
lid
Willem van Bruggen		
lid

Raad van Advies
Jan Kristen 			
voorzitter
Arnoud Braat			lid
Annelies van der Horst
lid
Jan van IJzendoorn		
lid
Mieke van Tilburg		
lid
Jan Vedder			lid

Betaalde staf
Artistiek leider ruimtelijke kunst
Artistiek leider tekenkunst
Zakelijk leider
Productieleider/administrateur
PR en communicatie
Technische Dienst
Secretariaat/coördinatie vrijwilligers

Alexandra Landré
Nanette Kraaikamp
Jacko Brinkman
Yvonne Pierik
Els de Witte
Frits Rietman
Gerry Voskamp

Kunstvereniging Diepenheim
Kunstvereniging Diepenheim werd in 2018 ondersteund door:
Mondriaan Fonds
Provincie Overijssel
Gemeente Hof van Twente
Op projectniveau droegen bij:
Mondriaan Fonds
Ars Donandi
Willem Willink Stichting
Rabobank
Contactgegevens en colofon
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
Drawing Centre Diepenheim
Kuimgaarden 1
7478 AN Diepenheim
Telefoon: 0547 – 352143
info@kunstvereniging.nl
www.kunstvereniging.nl

Werkgroep Tuinen
Marinus Aaftink, Sepp Bader, Ton Besling en Frans de Steur

Werkgroep Educatie
Janine Eshuis, Ilse Statius Muller, Wieke Teselink (coördinator), Karolien Blankers

Werkgroep productie
Jan Naafs, John Kerkdijk, e.a.

Gastvrouwen en gastheren
Kunstvereniging Diepenheim werkt met een dertigtal vrijwilligers die als gastvrouw
en gastheer in de weekenden in de beide gebouwen de bezoekers ontvangen en
begeleiden.

40

•

KU NST VE R E N I GI NG DI E P E NH E I M

Fotografie
Rik Klein Gotink en Ton Besling
Vormgeving Sepp Bader
Oplage
50
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