Ag"nda
Zondag z5 apnl rggg, ï4.3o uur
Première 'Een ontrnoeting / Vstrecha'
VideofilmJan Fabre / IIya Kabakov in De Rozeboomkamer.
Zondag z5 tpnl rggg, ró.oo uur
Lezing / Rondleiding door Elvira van Eijl over het werk
van

Tom Claassen in het kader van zíjn tentoonstelling

in de Kunstvereniging.
Entree: f 5,oo / ledenf 2,5o.
De tentoonstelling duurt nog tot
Zondag

en

woensd^g

S

mei rygg.

2 Írtet rgg9, r r.oo uur

Jaarvergaderi. g Kunstvereni gin g Diep enheirn
voor leden van de Kunstvereniging.
12 Íner t/rn 9 juni rggg
'Een portret van de wereld'

Tentoonstelling met cartogrtfisch werk van Lfrbain Mulkers
Zaterdag 29

mei rggg, ró.oo uur

Opening van het Gazebo vaÍr Diepenheitn
Yanaf zxerdag

19

juni

rggg

Maria Roosen
Yanaf ztterdag r 8 september rygg

Pieter Laurens Mol

I(unstverenigin g Diep enheirn
Grotestraat 17
7478 aA Diepenheim
Telefoon (oS+l) lSzt+l Telefax (oS+l) 3Sr4Sr
Openingstijden

Zondag en dinsdtg t/m vrijdag van r z.oo tot r 7.oo uur.
Zaterdag en feestdagen van r4.3o tot Í7.oo uur.
Op maandag en op 25 en 3 r december en r januan gesloten.

Uitnodigirg
voor de première van de videofilm

Jan Fabre & llya Kabakov

'Een oÍrtÍnoeting / Vstrecha'
op zondag 25 april rggg om r 4.3o uur.
'Een ontmoeting

/

Vstrecha' is in februafl Í991 in New York

ontstaan Ítarar een concept van Jan Fabre en Ilya Kabakov en werd
geproduceerd door Galerie Satani in Tokyo, de Tokyo Ciry
Opera en Galerie Ronny van de Velde, Antwerpen.
De kostuums van de vlieg en de kever werden doorJan Fabre
onfwoqpen.
De videofilm en kostuums worden getoond in
de RozeboomkaíÍret, Grotestraat. Jr, Diepenheim.
Vertoningsdata: iedere zaterdag en zandagvan z4 apnl t/m 9 mei

om 14.3o en ró.oo uur.

Of - op verzoek - tijdens openingsuren van de Kunstvereniging.
Tijdsduur: 3 5 minuten.
deze Nederlandse première van de film verschijnt een boek met dezelftle titel. In deze Engelstalige publicatie,
met een Nederlandstalige bijlage, is een groot aantal tekeningen
opgenornen die Fabre en Kabakov in het kader van de film
maakten, evenals samenspraak tussen beide kunstenaars en
een tekstbij drage van Marek Bartelik.

Ter gelegenheid van

Prijs: f 4o,oo

/

LedenKunstvereniging Diepenheim

f

z5,oo.

Jan Fabre maakte in Diepenheim Ln rgg4 de installatie 'F{et graf
van de on-bekende computer' en een gelijknamige tentoonstelling
in de Kunstvereniging Diepenheim.

De vertoning van de 'Ontmoeting' vindt getijktijdig plaats
met de tentoonstelling

Jrn Fabre
Engel und Krieger / Strategien und Taktiken
in de nieuwe teotoonstellingsruimte van de Stadtische Galerie
in Nordhorn (o), Vechteaue z.
De tentoonstelling loopt van z4 aprrl t/rn 13 juni rggg.
Kunsfvereniging Diepenheim houdt voor leden en donateurs
zondag z rnei een excursie Íaaar de tentoonstelling.

