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Oostenwind
L)c l'irrrl kon .rltijd al uit onvcru,uchte dchdngcn
korttor. Ër'rst t.as o' clic strrrlÈ nooldcrru,ind .1iL'

r-otl-ilc bccldcn;utrr c]ic vrocgct.l onl r'arrl'onalcilr: .

t.L-..1:r.rtLe . Zc sarcrr tc zicn in hct Irrstitrrt Nóc:'l.in-r..
ir l);irijr. ()nr zr' te zierr lrocstttr rrc cloor \tr.rta1t. . i
-ii,.:1.-\-r:aii !'l o\L-f plcirrtrr. \\a::rr\\'a el or,r'no.'ri
',',.,ri: :rii r:r.illklic:r. \1.rrrr zorrls r1c u-clkcn ver .r.
i. :r...':r.r.r:- i.' r'.';. '. tirr.rl h.rrlricri lLoorst.t:ln, zo zoLrri. r-

.,.r: -:: '.::. - :::.;.:t:. r,,,:lrirttilctt aln hLtil zijrt.
ï , : .i.r.: . . :r':: ,,..:;r riir r rlkrlcn onr qcr.oclig
a. :r: '. : -:- .:--::-. -:: ::- ,r -r.i.'n nitqezOtitlen ttit,1i,r
\j:l:l:-.--l'-- i-.: '.:: ,l l: -:.j\1.

I ): :,-::rrr-r: . -:, : -: t-- -' '. ,.'r.-:rkllr;kc n'1zc hLrn

.:-;:--.:.. -':l -- -, --::--, - - - -l ,.l-\ llze l)llt\;lll-

...:-:... .. ' . ::. ' :1,..t. Itt ' - i-:t.,:it. -.:tlt l.tl \'.1t
Zl.:: ::.'.: :.:--':,-rr..-l l:: ::-: . -:-' il*-ll- .ll ,' .l: Zi.]t ll.Lil
'-- ---:-- .- -- : : -

\\ i t.lilcn rri!'gir]i.tt ir.i.-,: i:' -i.. .'..':l],i-'::.
\tr'i:eici'in Jre Jii r:rriil.chcl:rtg. -. !'1n\r!.'r'r\ iril.L..'tt .r
iliccr]! ra 2r1il. Hct r: ccrr ti'nrgkoilc1}:lnrij, \\'a 1r\rr

zrjrr. Her i-s rrachtcn of. jcrs (1.1t qeLr.'ir:r ilat r;o,rrr u.Ll

{('baurcn. Flct is hct kunstterk tl.rt rtns in aen \t,r.rt \.ul
r.c11a:rgelr houdt.
Hct krinsts'crk hcctt zjchtbriar gelil;1lkt \\':ll ccrst
ortleukl-a:rl u,as. I let zijn scirokkcrrrlc cn vibt'crcrr.lc
iijnen gcn,r-lrden dic orr-s vcrbildcn lllct .'erst onziclrt-
b:rlc plckkcn in rerrrarrtls gehalrge n. lo p.rssccnlcrr l c

eerder in I:rrijs en ru il l)icpr'nLcint rlc tr;.Ltnstrr clkcn
tlic zachtearrligc oi'\\-rcLic :rnker'-s lrlkcn u jt tc \\ !'rpcr)
onr r.crbindinglr tcrt st:rrrcl tc brcrlgcl). Lr dc r-rrclstl-
.rchtige clonteinen vJl lrcr-ittrtcring crr qchcugctr

bcrvcgcrr rlij var ircstrun nl.rr- rrfir.czighcid.

Er t.rrrit een rl,irtl. I)itrn,ul ccrr ()ostcrxr.irrd. Er rrl

\\::rrc1r dc clcclncmcrs rr1 uitgen,a:riertl naar rrnricrc rlel.'rr
r.rrr het 1and. bij rlc li.unsl,crcniqing 1)icpcnhcun orrr
st.lirt \\'rar ccn artlcrc ltinosïclischc bcrvcgirrg. Sonri
storllrt het. sorns is ]ret §'ind:tii.

Allc cleelncrrrer:s \\'uren ecn{cr gcrclcctccrci tloor
Lirlcs,ij Eclclkoort crr Koo-s Fliirtcr:n:rrr onr dccl tc
rclrlcn :lil1r dc 1a;rrlqksc Vlrt c'ir.r L\orcl irr hct ln:tjrlrt
Nót'rlend:ri: in 1'.rrijs. I)ir,rr to(ln(len een txrintigtul p.L.

r ilc s t Lr rl c c r.l c k rr r r st c n;r:r Ls rri r r r-.qc l 
-j 
:r:rr .r c l r tt- r-c c r r h u r r

uitqckozerr n crk. i)e Ia;rtstc dric jaar is tle bij.1r:rgc r .ur

A Ii I-stur'le :rte rt prontinc'nt gr-\\'cr'st. /.o z-clfs (irlt zo\\ al

\,orig jir;rr;rls dit.jrirrr cli: toc tc kcnrrtu Zccllclt-pnls
il t.lI c\- r l. .tL .1, rrt,,r Jit I.
Arrj;r I{r:rusc, clc rrrccst r.racnta \\'innilirr. is stcrk t.rn\\.-
zig. F.rr nrrrst tle x,jlrrur vrur voriq jarrr N4criln Llolirk
is cr rvelk tc zicn r,:rt (lrrro IJcrrscr. (ll:rudi:r

I -lrintrnnnn. E u gcuic Krikh.ur-. (irblii'llc I{ ro1}.

llonrrltl Ophui-s en Karin l:):rnlik ir:rssrrdc.

Hocu,cl dc clcclncrrrr-. lrog ir.lr] 1rt-t beqin \,r1r eelr

:lrtistickc \\'aq \t:l;rrr. toout ()ostcrrn,in.l u,crkr:n dic eel
qrotc rl.lt!' r,an oorspronkr'iijkhcrJ ber-:rtter. L)c bcel
dcn. schilclcrijcn. ïirto's crr inst:rll:rtics zrjn vitrlc
u i rin gcr.r r,:in vir rdir rqni k c kLnrstcn ;rars.

-L,r u,laicrr ruttiur1ijk yclc s'irrrlcrr. onbcrckcribur.
qrilliq. on,,'enlaclr t r na:rr iltsci n cren c1.

Arno Knnrr'r
olLtolrr 199.3

,.'k

Caro Bensca
Mijn Lichtggoene mÀrmànnetje hangt aan de s'and op
een hoogte van -l meter. Hij heeft geen hààr. geen

oren en àm1en en hij rvacht. Op tvat? Dat
heeli hrj rnij nog niet verklapt.
Ik heb hem 'Pietà' gedoopt. Deze naam had
ik al lang geleden uitgekozen. En het zou
een buste moeten rvorden. Dat wist ik zeker!
Toen ik eenmaal met boetseren begonnen
rvas, kon ik niet rneer ophouden. Tijdens het
u'erken rvist ik gewoon dat de vorrrr van zijn
bovenlichaam en kop buiten proporties
moesten worden. En wel zo, dat het zou
lijken alsof ze zich aan hun eigen lichaam
rvilden onttrekken.

\liln laatste beelden zijn volgens eenvoudige principes
ror .t.rnd gckomcn, ter-wij1 de uitvoering vooral door
je .renqe voolwaarden die ik stel, gecornpliceerd en

trjdrovend is. Het wcrk
mag dan voor ccn deel
een conceptucle grond-
slag hebben, ik verlang
ernaar beelden tc ma-
ken die de energie bc-
zitten een tocschouwer
deelachtig te laten zijn
aàn een klein r,vonder.

Vcrgelij kbaar bijvoor-
beeld met dc manier
waarop rncn de aan-
u.ezigheid vàn een
dierbaar persoon kar.r

\\-aarnen.]en door een

r-eelgedragen jurk of stropdas van dichtbij te bekijken.

Het is de vraag over r.vie slachtoÍïer en wie dader is, dic
in cle 2l6 op alr:miniunr gcdruk-
te foto's cen ro1 speelt. Het beeld
rs dat van de kunstenaar nlet ccl-r

nl ,R pel op. dt (rbrj gcdrukrc
daturns zijn de geboorte- cn
sterf,làturxs van slachtotïcrs die
vrelen bij cie muur in Bcrlijn.
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op zarerdag 20 november om 1 6.00 uur.
De opening wordr verricht door Sipke Ffuisrnans.

,,:d:ijèi!Èuirnàn::dà,À,nrÍrrÀ&adernie voor Beeldende Kunst
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Adu Kraxxse
...Wi1l man sich vorstellen, wie solch cin Mensch lebt.
wcnn er a11ein ist, so kann höchstens elzàh1t werden,

daB in der Nacht die erhellten
Fer.rsterscheiben ins Zimmer
sch:ruen, und die Gedanken,
nachdem sie gebraucht sind,
herumsitzen wie dic Klienlcrr
im Vorzimmer eines Anr,valts,
mit dern sie nicht zufrieden
sind.

Uit Robert Musí|,
'Mann ohne Eigenschaften'.
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§Nxgenie Krik&xmar

Gabriëlle Kroll
Evolutionaire meumortbsen

De mens nu, in het verleden en de roekorrut.
rk.
Zoeken, achten'olgen. opiporen.
Het begin.
Her begin van het bernrruiin.
Het bewustrvorden van het onderbesustzijn.
Zten en voelen.
Er was eens iemand in het bos.
Er was eens iemand die vroeg naar iemand.
De geschiedenis veroordeelt de zwakken.
Wat is zwak?
De geschiedenis veroordeelt de dromer.
De dromen blijven stromend bestaan en wijzen
naar het begin.
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Geachte 1czcr,

Zc hebben nre

Kunstvereniging Diepenheirn
Grotestraat 17

7478 AA Diepenheim
Telefoon Ll5+75-211i

Opettit4qsrii&tt
Maandag tot en met rrijdag van 9.00 tot 16.30 uur,
zaterdag van 1-1.1|[t tot 16.30 uur,
zondas van 11.[ttt tot 16.30 uur.

Co,ttaL:persoott

Guusie r-an Driel

Lidnnatsdrup
Voor een bedrag van.r[50,00 per jaar bent u 1id van
Kunswereniging Diepenheim. (J ontvàngt dan vier
keer per jaar het Bulletin met daadn uitnodigingen
voor alle tenroonsrelJingen en overige activiteiten.
Op de entreeprijzen van alle culturele activiteiten e

op catalogi ontvangt u korting.

DL)ndÍeursthaP

Voor een bedrag van,f2i,00 perjaar bent u don
van de Kunsn-ereniging Diepenheim. (J onwanl
keer per jaar het Bulletin. met daarin uitnodigi
voor alle tenroonstellingen en overige activite
lJ onn-angg echter geen koning op de entreeprij
r an allerlei culrurcle activiteiten.

Rerfutrit'
Tj eerd \tr-illem Droo gers (telefo on 0 5 47 0 -7 1. 3 6

Amo Kramer

Redartiu,lres
Grotestraat 17

7+78 AÀ Diepenheim

Agenda
TentoonstellingsprogÍarnrn a 1993 / 199 4

Zarerdag 18 decenber 1993 t/m woensdag 9februari 1

Mirjarn de Zeeruw'. AGpiegeling

Zondag l6.iantnti 1994, 16.00 uur
l*zing door Mirjam de Zeeuw

Zaterdag 19 naart t/m u,oensdag 11 mei 1991
Marc Ruygrok

Zatertlag 18 -iutti t/n woensdag 17 dugLrstLts 1994

Jan Fabre

Zaterdag 17 september t/m uoensdag 9 nouember.1994
Arno van der Mark

Zaterdag 17 december 1991 t/m beginfebruari 1995
Roos Theuws

gevraagd te schrijven. Het enige wat ik
nu kan uitbrengen is dat ik niets
meer wantrouw dan wanneer
iemand zomaar je vriend wil zijn.
Voorlopig zegt dit genoeg over hoe
ik dcnk over andere mensen. mrj-
zelvc en sat dat betekent voor nrijn
werk.

Met vriendelijke groeten,

R.A.G. Ophuis

_

Karirn trawlik-Passade
Der tollkr.ihne Schnitt.

Bei der Berrachtung der Chirurgre Í?illt die Cefahr ftir
den Chirurgen auf, in eine Verziickung gegeniiber
den Instrumenten und Maschinen zu geraten und
deshalb tollkiihne Kunststiicke auszuftihren.
Die WunderwaÍïe des Chirurgen ist aber nicht das

Skalpell und nicht die elektronische Magie, sondern
das Wissen um die ToleranzfJhigkeit des iebenden

Gewebes. Die wichtigsten
Instrumente des Chirurgen
sind die beiden beobachterr-
den und denkenden
Hemisphàren.
Die Chirurgie ist
anspruchsvolle Kunst und
angewandte Wissenschaft .
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