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'Should I sta/r should I go?'
Zondag 77 (tugt4stus l./ru zondag 8 sr.ptenilter 1996

Standplaats: Diepenheim - bosrand achter het Rosarir-irl aan de Grotestraar.

Persbericht

J Uitnodiging
J voor de opening van de tentoonstelling'Should f stay, should I go?' o;r zondag 11 augustr.rs

om 16.00 uur in de Kunstvereniging Diepenheim.

^ 
Jaap Dijkstra, gedeputeerde voor Criltuur van de Provincie Overiissel, zal een inleiding houden en

7 ' de tentoonstelling openen.

L
I Therna

Should I stay, should I go?' gaat in op de consequenties van de sterk toegenornen mobiliteit van deit 
hedendaagse mens en [].et name op de verschillende posities die mensen in kunnen nenren tussen de

\ De tentoonstelling reist in 1996 door Nederland en bestaat uit nvaalf crravans.

=l 
Elfvan deze caravans ziin door evenzovele kunstenaars tot eer] knnstrverk 'onrgetoverd' (iedere kunsre-

È.\ naar heeft zich over een caravan gebogen). De tlvaalfde caravan is een publiekscaravan rvaar infornrarie

§ kan worden ver*regen en de tourneebeheerder zijn spullen bervaart. De tenroonsteliing nraakt ais een

È karavaan een rondreis en blijft telkens vier rveken op een standplaats staan.

è De standplaats Diepenheim is vastgelegd van zondag 11 augnstus tot erl nrer zondag B septenrber 1996

- \ bii de bosrand achter het Rosarium aan de Grotestraar.\-
\ I(unstenaarsra
5] De kunstenaars die aan deze tentoonstelling nteerverken zijn geselecteerd door een conrmissie

-- i' bestaande uit Liesbeth Brandt Corstius (directeur Gemeentenrusea Arnhem), Hendrik Driessen

§ (directeu De Pont Tiiburg), Paul Faber (Muser.rm van Voikenkunde Rotterdam), Sebastian Lopez

:t (publicist en docent aan de AKI Enschede) en Win Verhoeven (coördinaror Stichting Krmst
\ Mondiaal).:l 

De achtergronden van de deelnentende kunstenaars zijn divers (verschillencle geboorrelar-rclen, uiteen-

-) 

Iopend gedachtengoed), maar het nrerendeel is inmiddels sinds enigeiaren in Nederland acdef.

I ne nanen van de kunsrenaars:

J Dragan Aleksic (Serwië), Christiaan Bastiaans (Nederland/Indonesië),Jan van den Dobbelsteen

'- §eàerland), Peter van der Heijden (Nedeiland), EdrvinJanssen (NeclerJand), Vinh Phuong
(Vietnam), Linda Poll;rck (Verenigde Strtcn), Flar,io Pons (l3raziiië).Josepli Senrah (lsraël), U1ar,
(Duitsland) en Àlbert van derWeide (Nederland),

Publiek
De organiserende instellinge Li, Stichting Ktrrrst N{ondirr;rl. I{unsrsrichrirrs ITRW err Kunsrr,crcrrrgrrrg
Diepenlteirl, hopen rratuttrlijk dat veel nlensen naar de tentoonstelling konren kijkeri. Daaroni is flc
totlrnee langs zeven standplaatselr in Nederlund geolganrseerd. Door de tenroorrstelling tc l;rrcrr re izcn
rvordl aan de ene kant de kr.rnst als her rvare narrr de nren-(e r) toerebmcht, ;urn de andele kant levert het
een grote spreiding van her bezoek op.
Standplaatsen: Tilbtrrg, Artrstelveen, IJootïdorp, Alknn;rr, Dieps1lhsj11r, Utreclrt err Àrusrerdarrr.

De tentoonstelling krvanr tot srand door llnanciële t»jciragerr van de Provincie Overijssel, de
Mondriaan Stichting en het Prins Benrhard Fonds.

Startplrrrt terrtoonstelling: Kttnstvereniging Diepenheirn, Grotestrarr 17, Diepenheinr.
Openingstijderl tentoonstelling: rnaandag t,/nr vrijdag varr 10.3() tor 16.30 uur, z:lrerdag 1,1.()() ror 16.30
uur en zor-idag van 12.00 tot 1 6.30 r.rur.

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 7478ÀA Diepenheirn (0547) 3521,13


