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PERSBERICHT

Kunstvereniqring Diepenheim cornplimenteert w.Mulder

De keuze van dë burgemeester

In de Kunstvereniging Diepenheim is van 23 tot en met 26
februari de exposiaie 'De keuze van de burgemeester' te zien.
Diepenheirns buigemeest,er W. Mulder heeft haar samengesteld in
oveileg rnet kunsthistorica Péggy Breitbarth. De Kunstvereni-
ging biedt hem de tentoonstelling aan ter gelegenheid van zlJn
àtsófreia slnds I februari is Mulder met pensioen en a1s
bfijk vàn waardëring voor zijn jarenlange inzet voor de kunst
in Diepenheim.

ItIríilte Mulder is er de man niet naar met deze expositie een
strlkt privé-portret af te geven. De persoonlijkheid van deze
burgemeàster Í<finXt door in a1 zijn hàndeIen, dus ook in eijn
keuie voor deze tentoonstelling. fegelijkertijd vertegenÍrroor*
digt zijn handelen een stuk openbaar leven. Het is dan ook
noéiend -om te ziën hoe zijn keuze in feite eén staalkaart is
van de verschillende beweeqredenen, die de kijker voor een
kunstwerk doen klezenrr, aldus Peggy Breitbarth in het Bulletin
van de Kunstvereniging.
tijdens de tentoónstelling zijn werken te zien van Piotr
Soinewend, Theo Ktihbauch, Henk Maassen, Alwie Oudè Àarninkhof
en Branka Perosevic. De meesten van hen zijn oude bekenden
vanr^rege exposÍties in de voormal-ige Galerij l-881 en tijdens de
l:eeldénrouLes, beide voorlopers van de huidige Kunstvereni-
ging -

Piotr Sonnewend is één van de kunStenaars uit dë Galerijperio-
de. Hij heeft zich vàn tekenaar ontwikkeld tot kunstenaar die
de grenzen vah materiaal en ruimte verkent. De menselijke
figruur vormt de basis in zijn werk.

Krihbauch, oud-Ieérling van Mulder uit de ttjd dat hij nog in
Oldenzaal voot de klas Stond, is een man die beeldende kunst
als eën zienswijze ervaart. Dat toont hij in de installatie
Mondiale Storing, waarbij het gaat om kijken en zien, ovèr
sehilderen en hassamedia, over wat geeien wil worden en kan
worden, over illusie en víerkelijkheid, €n natuurlijk, over de
wereld van nu.

Henk Maassen is ëen beeldend kunstenaar die het gevoel voor
humor van [Íulder steeds weer raakt. In Diepenheim is Maassen
vooral bekend van zijn grasmatoptiller. Dezë stond jarenlangf
in de Wolbertusstraal en Mulder moest steeds weer om dit
object lachén. Vandaar dat in De keuze van de burgemeester ook
werk van Henk Maassen te zien is.
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ook het contact met Àlwie Oude Aarninkhof ontstond in die
periode. Het vras de ttjd van de beeldenroutés in Diepenheim.
oude Àarninkhof is vermaard om zijn imnense objecten, die
zowel qua uiterlijk àIs techniek perfect in el]<aar zitten. De
wind brengt deze kunstwerken tot leven. De meters hoge objec-
ten worden op bestelling uitgevoerd. Kleinere modellen tonen
de liefhebber exact hoe het uiteindefijke resultaat zal- zijn.
Maar ook die modeLlen zijn meer dan de moeite waard
voor Branka Perosovic koos Mulder onder meër vansrege de ver-
Ieiding van kl,euren en beelden en van herLnneringen en fanta-
sieën die zíJ ln haar schilderiJen weergeeft. Haar trerk ver-
toont verscheidenheid, de vrljheid om naast elkaar te leven en
te werken met behoud van de eigerr identiteit. Àspecten die
Mulder enorm aanspreken.

In het kader van de tentoonstellÍng worden in Diepenheim huis-
aan*huis raambiljetten versprei-d waarop één van de obJecten is
afgebeeld. De inwoners van Diepenhein wordt $evraagd deze
biljetten voor hun ramen te hangen.

De expositie wordt L3 februari om L6.00 uur geopend en is tot
en met de 26st.e te zíen! van 's maandags tot vrijdags van 9.oo
tot 16.30 uur, zaterdags van L4.oO tot L6.30 uur en zondags
vàn 12 . 00 tot l-6 . 30 uur.
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Voor naderë informatie en/of foto's kunt u contact opnemen meÈ
Guusje van Driel, secretaris van de Kunstvereniging Diepen-
hein: 05475-2L43.


