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tlo i ni ti ati ef van cie \{eri<groep Ëducati e van de

Kunst'yereni gi nq Dieoenheim za'l vanaf 21 f ebruari tci en met- 15
maart a.s. een tentoons*"e11ing t,e zien zijn rond het, werk van
Johan Haansira.. Johan Haansrra is in 1914 geboren irr Espe'lo en
stierf in 1391 in her Fr-iese Warns.

De tenioonstelltng maaki cjeel uit van een educat,ief
kunstproject. ontwr kl<el d cjoot^ het Kunstcerrtrum HenEel o, de
Hogeschoo I id'i rh Stein uit, Hengeio en de School
Begele.icingscjienst Midden Twente. Her project ':s geschikt vocr
cie hocgs-"e Jroepen van het bast s-onderwiis en :al 'l n

Diepenheim bezocht worden Ooor de basis-scholen uil
D i epenhe i m, Gcc r en Marl<e I c.

Doel van het, prc;ect ls 'f= ..;r:'deren meer l<enn'; s en
inZicht t,e geVen tn Ce OeelCende KUnSi, me! il ame Oe mOierne
kunst,.

He-u prciëct a=sta3t ult, ee:'l les:r::ramrí]3 rnet v-cec èn
daar3p aapstuitenCe ODCIàCi1*u€Í'l \iCOl- ,-ië-; VaF. tei<.enen.
AfSlUtieno iyorcL er aen :erOel.i ,.3.- := :=:.ta:r'Sler ii'rg
gebraCi-t-,. !p Ce :en+-Cci1 St.ef i'rng i.iUnnei^ 43 r.-r-, 1=r=r', aan Ce irand
van ./-ag3t en ,:::.:.-achr-en een i,':l]: ?' ^1 *i, È^ ---r3:3I-: ïet
ce I ee rce aJ Sait:c - e:i :-:ei \"/e r-i{ 3:' aa^ -:- 3;-='aer I n c€
I-^,,+.i.r.,íei\,,r.Jn,

Cë..,1 -=l '; .iJCa h:.- ','; ef t,'. '/arl -::-. 1:- -:1--:-- ^a. --*la-. I i1

-:J, í-r- Je -;!Lir'l i..'\elilt9 -3 - = = ----==i :.=' J i-!'-

-.-:clia3--,è,'= =r' t=: larere abs:j'aa:: l1e- -=== ji'--'t .;^s;itig
iici,-r rn aigerieile :tn ï-eru3 iri her v':f3::a33ra:':,a vocr^ ce
schclen "Hoe laar cegint, het schllo=irj n:rl-1si1l r?n i'.et
Lanoel i:k Ci'.ldersteuningsinst,it,uut Kuns-':-rrr'3e i"rci^nnr-ng in
Ut,recht ) . Deze band v,rorci, vergezel d v'all :€- r=sc:ek el een
diaserie Ier tntensivering van het ,'rc=:ira--=riaal . VerO'er
xr;icen -': e leerl,..racltteit een cver:t]a-- -=-- ërÈ1iue=l te
gebr^uil..en lesmateriaal voor het vai< te:.en3n 3à-: aansluiC b'ii
de tentoonst,e I 'l i ng .

-{J
J.

D
t
)

)
J
J

t
)
J.

J

J

On ',a Lentr:onste,1)P

Haans*ura dccrl open heef t
niet gezien \,vorcen als
tentoonsteiling, maar
doelsteiling.

De ten-,.oonst,ei 1 i irg begi nr bi I de Derr c:e ,vaari h hi I zi ch
net irac gevestigc ri-'i Enschede als kunstscntlcsr en weri(te aan
vele portrerci:dracht,en om in :': jn onderhouo -,-e v'3cf :ien ( 1934-
195C). Daarnaast cntslond ziin ',.'riie ,^ier-k' :.\^/el coi^*.rettetr in
meer e'r gentr jose opzet al s f i guurstuot es ar- 'r ancscnappen.
Vcora-l het laildschapceli:ke narn in zl-'ln 3ene': oeu\/re €er-,

bel angri; ke pl aat,s i n. Een anCer bel angri; i. :neina i^/as 'rnceier
ën l.,ii'id', drt wordt in de tentconsreli,ng àDàr-r oeiicht.
irlt de collectle tekeningen en schetsen is een keuze gemaakt uit de
thema's: mensen, dleren en landschappen.

DIEPENHEIM

Clrotcstraat 17 74784a Dre;.gnl-r3:nr oi4-i) :r.13

Postbank 5z 5r 482 Rabobank it:I -1. f,-1+

ling relf is t= --3:^ xeli..e fasen
in zi jn weri-i. D: :=.1:lcí'tS-u€l l'jng moei
een cp zr chzei f s--aa::e 3r/erll cnts-
i n het, I i cht ', ài ce eoucati eve
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In 1 951 werc ir i; docent iei.enen en Scn i l deren aan ce nei
daanyoor oDgerichte Akademie voof^ /.u.si en Industrie (A.K.I' )

te Enschede. Di t, nam de noodl33r. , f : :e 30rtrei,opdrachten weg
en Haa6stra i<reeg de ti: d : l. --= ,1,erd i epen i n andere
hunstvorm€n. Vanaf 1 95,1 voer:e :' - :en aantal monumentale
opdrachtet: ui',, muUrSchi lderlnEea. /vanOtaptSten,,moZaïeken,
sgraffif,c,s l,;noleum irrtarsta's, gias in lood ramen en

sÀeedijzeren hekken. Van enkele werken is op cje

tentoonstel 1 ing een korte video-impressie voor de kinderen te
zren. Veel moÈieven voor de monumentale opdrachten ontleende
Haanstra aan zijn vrije werk Oai spaarzaam, in gouache-
techn i ek , ontstond .

Na een moeiliike periode ii,i :i-r'r werk, probeerde hii
door middel van kleurstudies eer, r-3'*€ s-1-art te maken. Het
duurde tot, 1977 /1978 voordat Jonan iaanstra een werkel iike
doorbraak beretkte. Daarbij liet hi: is zrchi,bare werkeliiheid
geheel los, dat wi I zeggen hii ontlee.c= zrJn vormentaal niet
meer aan waargenomen beelden utt 33 real iteit. Ziin toen
gemaakte werl< noemde hi.: ze'lf "binr3'*3re,Clar-:dschappen". Het
werk vie'l op door een uitbundig kleurgec-i:x. De titels, namen
Van F1i ese plaatserr, Ziin dOOr hem oc:e--13- : -,r'. gegeven om niet
zoals bi: veei abstract werk het 'v 33' nei^n onbet'redigende
" zonder t,i tel " te hoeven gebrut ken.

De tentoons*,.e1'1 ing is behalye .l:. Ce deelnemen6e
schol en ook toegankel i i l( Voor he-, l3n 3i3 p.cl i ek . De

open i ngst i j den varl de P.unstveren i g i ng z- :' i

maandag tot en met vriidag van 9'00-10'::
zaterdag van 14.00*15.30 en zondag van':2.-l'-:a.::''

DIEPI]NHEIM

Grotestraat t7 7178ae I)iepenhcirn (o-5475) zr43

Postbank 5u 5 r 482 l\abobank 32 2I 30 034
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