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PERSBERICIiT

Uniek project voor Nederlancl van Kunslvereniging Diepenheim:

Kunstwissel van driedimensionaal werk
voor organisaties en instel l.ingen.

DIllPllNIIIllM - De Kunst-verenlging Diepenheim heeft- een in Nerlerland
nog onbekend fenomeen j.n het leven geroepen:
Kunstwisse-1. van groLere dried1mensionale kunstwerken, die via de
reguli-ere kunst.rri.t.l een niet beschikbaar zijn. I{et pro ject i_s opgezet
voor bedrijven, organi.saties, i.nste11íngen en overheden. Bjnnerr
Kunstwissel, zoals het pro-ject ook genoemd is, rouleren ui.tsluitencl
objecten van 0verijsselse kunstenaars. Kunstwissel worrlt zaterdag
22 -juni of f j ci eel gepresenteerd til'dens de opening van een exposi t-i e
van de objeclen.0m 16.00 ur zal 0ver[jssels gedepuLeerde.iaap Dljkstra
de expositie i.n het tentoonstel-lingsgebouw van de Kunstvereniging
Diepenheim openen.

De Kunstvereniging Diepenheim had rliverse redenen om Kunstwissel op
te zet-ten. Ten eerste past het pro iec t j n de doe.l ste11i.ng om een
Itoogwaardig programma van tentoonstellingen en overige act,j-vi.Leiten
op cultureel. gebied te realiseren. Daarnaast richt de vereniging zich
sind de ingebrrrikneming vorig.jaar van haar nieuwe tentoonsEel1ings-
gebouw vooral op iret exposeren van ruimtelijk werk.
Gezien haar sterke band met de 0verljsselse kunstenaars - tj-enta11en
Overljsse1-se kunstenaars exposeerden reeds in Diepenheim - 1ag het
voor de hand bij nieuwe projecten eerst in dle richting te kijken.
Kunstwissel biedt de mogelijkheid werk van deze beeldend kunstenaars
beter te promoten. 'Ientoonstellingsruimte voor- clie ob iecten is
namelijk relatief schaars, z<>daL veel rverk 1-angdurig wordt opgesl.agen.
Vanzelfsprekend komt dat- de verkoop ervan niet t_err goede.

Ook versterkt de Kunstvereniging Diepenhei.ni op deze rvljze de bancl met
bedrijven, organisatjes, instellingen en overheden rlie tot nu Loe
eigenlljk alIeen maar voor finernciele steun en kunsbbemiddeljng in
contact met de vereniging kwamen. Zlj op hurr beurt staan niet voor
hoge investeringskosten die met name aan dr:iedi.mensionaal werk ver-
bonden zljn. De kosten van Kunstr,rissel zirjn nameli-ik, zeker in ver-
houdi.ng met de aanschaf van objecten, laag.
Bii deelname aan Kunstwissel wordt op basis van jaarcont-ract.en gewerkt,
waarbij de keuze besIaat tussen bi.nnen- en buj tenob.iecten. De binnen-
objecten worden twee keer per jaar gewisseld. De buitenobjecten jaarl ijks.
De kosten bedragen respeclievelijk 3000 en 5000 gulden per jaar, inclu*
sief plaatsing, omrui-Len en verzekering.

De kunstenaars die deelnemen zijn: Bertus Ilalfwerk, BerL Mejnen, Bert
Nijenhui s , llenk Maassen , Bertine Bosch , Jan Nap , Iíargreet Zwets I orlt ,
Ahvie 0ude Aarn j nkhof , Ju1-ia van verschuer, Ans l{u1s}rof -sekhui-s,
IIenny Zancl jans, Marti.n Stol k, Hans R,i kken , Bert- 0tter , .li11j s tr{aagmeesLer ,
Wa1raed Cremers, Marie Eitink en Lotle van Sloten.

De expositie van de Kunstwissel-objecten is voor jedereen t-oegankelijk
en duurt van 22 juni tot en met 10 augustus. De open ings[i-jrlen: van
woensdag tclt en zater clag van 14.00 tot 16.30 uur en zonrlags van
12 . O0 tot I 6.30 uur: .

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen nret Guus.ie van Driel,
secretaris van de Kunstver:eniging Diepenheim. lfel.efoon: 051+15-214'3 of
privé: O5l30-51031 .
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