
Uitnodiging



voor openlng
zaterdag 23 mei 1992

en exposrtle
23 mei tlm 1l juni 1992

De werkgroep architectuur van de Kunstvereniging
Diepenheim heeft voor haar activiteiten in 1991 en
1992 als thema de raakvlakken tussen hedendaagse
architectuur en beeldende kunst gekozen.

Dit thema werd toegespitst op de ontwikkelingen in
de steden Antwerpen en Groningen, waar de
zogenoemde 'beeldende architectuur' zich een plaats

heeft verworven binnen een klimaat van internationale
culturele uitwisseling.

De eerste lezing rond dit thema werd verzorgd door
bOb van Reeth (architect te Antwerpen).
Het tweede onderdeel was eind l99l de manifestatie
'Architectuur en stad'over de steden Antwerpen en
Groningen.
Als laatste onderdeel van dit thema verzorgt Team 4
architecten I adviseurs te Groningen, mede vanwege
haar 5 farig bestaan, een lezing en expositie over
eigen werk (in Groningen en daarbuiten) op

zaterdag 23 mei 1992

in het gebouw van de Kunstvereniging Diepenheim,
Grotestraat 17.

Organisatie:
werkgroep Architectuur

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17,

7478 AA Diepenheim.
Telefoon: 0547 5-2143

Openi;ngstijd,en
Maandag t/m vriidag 9.00-16.30 uur,
zater dag 14.00- 1 6.30 uur,
zondag 12.00-16.30 uur.
Hemelvaartsdag en Tweede
Pinksterdag 14.00-16.30 uur.

Contactpersoon
Cuusje ran Driel

Lidmaatschap
Voor een bedrag van / 50,- per jaar bent u lid van de

Kunstvereniging Diepenheim. U ontvangt dan vier
keer per jaar het Bulletin met daarin uitnodigingen
voor alle tentoonstellingen en overige activiteiten.
Op de entreeprijzen van alle culturele activiteiten en

op catalogi ontvangt u korting.

Donareurschap
Voor een bedrag van f 25,- per jaar bent u donateur
van de Kunstvereniging Diepenheim. U ontvangt vier
keer per jaar het Bulletin, met daarin uitnodigingen
voor alle tentoonstellingen en overige activiteiten,
U ontvangt echter geen korting op entreepriizen van

allerlei culturele activiteiten.

Zaterd.ag 20 juni t/m zond.ag 23 a,ugustus:

John Körrneling
'Tentoonstelling van goede beelden, uitgekozen door

John Körmeling'

Titel van zowel de lezing als de expositie zal ziin

Wat verbeelden zii (zich)?!

Het programmt van deze zaterdag is:

15.00 uur tot 16.00 uur
Lezing door lr. Fred Dubbeling, architect/
directeur-aandeelhouder Team 4.
Zijn lezing zal worden ingeleid door
Prof. lr. Carel Weeber.

16.00 uur tot 16.30 uur
Pauze

16.30 uur
Opening expositie door Prof. lr. Carel Weeber.

16.45 uur
Bezichtiging expositie en informeel napraten.

Groninger Museum
i.s.m.
Studio Mendini, Milaan



Toelichting op de lezing:

'(...) architectuur is de uitwendige projectie
van de ingewanden van de samenleving.
lnnerlijke volwassenheid vindt haar uiting in
een volwassen architectuur. Een zieke
samenleving toont in de vorm van
kwa I iteitsloze arch itectu u r haa r h u id u itslag'.

Of u het nu eens bent met Komrij's uitspraak
(Het boze oog, Amsterdam 1983) of niet, de
vraag is en blijft wat kwaliteit nu eigenlijk is.

Daartoe roept Team 4 alle betrokkenen op
persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen
voor de kwaliteit van de gebouwde
omgeving.

We vragen het aan collega architecten. Kijk
naar de inspirerende voorbeelden uit de
geschiedenis. Durf met fantasie opgave van
deze tijd aan te pakken.
We roepen opdrachtgevers op de moeite te
nemen visies te ontwikkelen voordat zij aan
het bouwen slaan. Durf te experimenteren,
schuw risico's niet.
We verzoeken gemeentebestu ren
desintegratie tegen te gaan. Ontwikkel ideeën
over functie, structuur en beeld van de stad.
En ook andere deskundigen, kunstenaars en
overige geïnteresseerden van allerlei
pluimage zouden zich met kwaliteit moeten
bemoeien, en zo de architectuur voortdurend
voeden met inspiratie, frisse ideeën en lastige
vragen.

Team 4 architecten I adviseurs is ontstaan door de
fusie van 4 van ouds bekende Noordnederlandse
architectenbureaus:

- architectenwerkgroep BNA, Bijlefeld, Grit, Gunnink,
Schijf

- architectenbureau Brigel I Dubbeling I Partners bv
- architectenbureau van Linge en Kleinian bv
- architectenbureau Oom, Kwebeman, Reiienga bv.

In 1988 werd besloten tot een definitieve bundeling
van ervaring en deskundigheid van de afzonderliike
bureaus, na een periode van intensieve samenwerking,
die reeds in 1974 gestalte kreeg. Zo is een hechte
organisatie ontstaan die kan steunen op een sterke
basis en die de garantie van kontinuïteit biedt.

Het motto van Team 4 is dan ook met recht: .Een

team (4) is meer dan de som der delen,.
Met een enthousiast team van ervaren medewerkers
worden uiteenlopende proiecten gerealiseerd: van
bescheiden verbouwingen voor particuliere
opdrachtgevers tot complexe en omvangrijke
overheidsproiecten of de uitvoering van plannen voor
institutionele beleggers.
Sinds I januari 1989 functioneerr her
architectenbureau Nieuwland en Van der Vegte bv te
Leeuwarden als een zelfstandige werkmaatschappij
onder de holding van Team 4 architecten.

Maquette'Manhattan Transfer'
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