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Kunst Persbericht

en openbare ruirnte

Ip dc alge lopcn jaren hccft cle Kunstve rcurging I)icpe tthcinl verschillcndc ervaritlgert

opgedaa"n nrct bleldcncle kunst in dc opcntrare rttitttte. Irt 1983 vond de eerste van itr tomal

vr.lfjaarl,lkse beelclcnr«rutcs plaats, gcr>rgauisccrrcl cloor de innriddels in de Kunstvcreniging

opg.g.tr" Stichting 'IJccld-en-I\oute'. Hierop volgde een periode van projectrnatigc

builer,tentoonstellingen nlet voor specifi eke locaties genraakt rverk.

I)eze crvarirrgen gru.,, aenlciding tot cer) dicpgrancle clisctrssie over dc nrogclijklteden ottl

op eel) ,ricuwe eri vcrrrieuweude rnanier kutrst eert brjdrage tc latell levereu aatr de beteke-

,ri, ,r1 hct landschap. l)it leidde tot een door het 'stimttleringsfonds voor de architectuur'

oldersteunde opclracht aan Bureau Allc Hosper, landscltapsarcltitectuur en stedcbour'v'

Aa1 dit burcau rvercl gevraagd onr een visie te onnvikkclen op het landschap, als basis voor

6. qzijze r,a,,aarop rrrogé11t in de toekonrst daarin nret beeldende kunst zou kunuetr rvordetr

omgegaan.

De Kulstvereniging wil claarmee iret landschap als objecr van orllwe4) en vornlgeving, als

culturecl f.,1,rrrró.rf berekken br3 de discr-rssie over het ouderrverp 'kunst en opetrbare

ruimte'. De te opnvikkelep visie zal daarntee ook een beeld moeten geven van de wijze

waarop beeldelde kunsr een betekenisvolle brjdrage zal kunnen leveren aan het landschap'

Onr tot eerl enrwoorcl op deze probleenrstelling te konletr, heeft het bureau een aal)tal stàP-

pen onderscheiden. Àlleieerst r.verd het landschap, zoals zich dat tru aan de bescirouwer

,o.rrdo"t, gronclig onclcr clc locp genonler). Aln dc ltlttd vert velchverk, kaerteu en literl-
tuur is hctlerrclschep gc:uralysecrd. l)c rcsultttelr vart clcze artalysc werdcn sallrellgcvlt ilr

eerr'atlas van Dicpenhcinr'. Vcrvolgerrs rvcrcl door ntrclcJel van hct aÍhenlett van vijfticn
irrtcrvic,uvs gctrtcl)t glip te krlgcrl tlpr tic bctckerlis vlrt hct llntlsclrap'

Aap rje geiuterviewà., *"rd gcvraagd onl ccr) 'nretttal nt;tp' tc teketlcrl vatr l)iepertheint,

waarna ir.,g.g..,, rverd op bijvoorbeeld de verlnderittgett irt het landschap en de activitciterr

v,rrr de Ktrrrsrvererrigirrg.

Tentoonstelling Diorarna Diepenheim, een uisie 0p lxet landschap

Op grond van de resultateu van dcze twee vooràfgaaude rondes en inzichter-r die opgedaan

,rè.à.r, trjdens uitcenlopende gesprekken ntet onder artderc kurlstenaars, heeft Bttreau

Hosper een visie op de toekonrst van het landschap ontrvikkeld.
Dezè visie u,ordr geprescnteerd tn c-ie tentoor)stcliing'I)ioranta Diepenheim, eerl visie op

5et lapdschap'. Deré visie baseerr zicir op iret gegcven, dat het iandschap een spiegel is vatt

de sanienleri,rg, rrl', en in de toekonrst. Zeker in Ncderland, r.aar het landschap tot stand is

gekomel ilooi eeu opeerlstapeling van veie mensehjke ingrepen die vrijwel allernaal sPoren

i*rebben aclrtergeht.ri.r, op dic nranier het lrtridige beeld hebben bepaald. In onze tijd
weten *. -.idit g.g"u.r-,, zeker als het onr niettlve initiatieven gaat, lliet veel raad.
-We teren graag op de landschapsbeeldcn varl vroegere generaties, we koesteren de idylle

vap [et ,"il.dèrr. We huivcrL]lr voor vcrartderingen. Toc]r vindetr veranderitrgen vrijrvel

elke drg plaats. W'e kunnen er dus niet orirheen olts nle[ de toekontst bczrg te houden-

Het i1;Dio..r,r, l)icpenireirlt' gcrprcsenteertie toekontstbeeld gaat ttit vatr or-rrwikkeling.

Jgist in ollze tiid, gckcnmc:rkt door crLll groie, niateriële wcrivaarl, zotl cell geheel nieuwe,

Letekenisvolle-relalie rnet dc ontgeving kuttuetr el) llloeterl outstlllll. Een relatie die nreer

nlinlte biedt aan initiaticven clic tot nicurve lerrclschappett ktltrtrctl leiden.

.Diorarna Diepenheim' erl het Debat drt tijdcns de te»tootrsteiling zal plaatsvirlden zijn

vooral becloelcl on1 eell cliscussie àau lc gàrtr) over het landscltap, over IlleI)SeIl die het hnd-

sclup pu en in de toekonrst zulicn rneken, ovcr de nrotieven voor verll)deritrgen ell over

de betekenis vatr ktttrst in ltet landschap.
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Uitnodiging
voor de tentoonstelling

Diorarna Diepenheim,
een visie op het landsch,tp

in de Kttrtstvereniging Diepenheirn
varr zaterda g 21. mei t/nr woensdag 1 5 juni 1 994

en het

Debat

op vrijdag 27 l:nei,20.00 uur.

Tijclens clit debat zal Rureau Alle Hosper zijn visie op het landschap van L)iepenheim toelichterr'

Hàt det-,rt is vooral bccloclcl voor inrvoners vAn l)iepcrrhcirrt en arlderc tretrokkerrcrl, lllear is vnor

iedereen toegankelijk.

()lteningstijden

Maandag tot en met vrijdag van 9,00 tot 16'30 uur,

zaterdag en feestdagen van 14.00 tot 16.30 uur,

zondag van 12.00 tot 16.30 uur'

Donderdag 26 mei tot 21.04 wr.

Tentoonstcllingspro gram rna 7 99 4

Zaterdag 25.iutri t/ttr woensrlag 17 augsttts

Jan Fabre

Zilerdag 24 septenber t/nr u'oensdag 9 not'eÍttllct

Arno van der Mark

Zalerddg 17 decenber t/n u'c'atsdag I februai 1995

Roos Theuws

Andere activiteiten

Poëzie in muzikaal passe-Partout:

Zondag 15 nei, 1,5.00 ut
Willen'r M. Visser, Jan Zitman en Jan Floíineiicr

Entree: / 5,0O/leclen / 2,50

Kunstvereniging DieP enh eim
Grotestraat 17

7478 AAI)iepenheinr
(0s47s) 2t43


