
Welkom!

De Kunstvereniging Diepenheim stelt zich ten doel om niet alleen kunst  in al zijn 
vormen te laten zien, maar ook om die kunst inzichtelijk en misschien meer 
begrijpelijk te maken. Vandaar deze brief aan u. Overigens: het gaat ons er niet om 
dat u deze of andere tentoonstellingen mooi vindt. U waardeert tenslotte ook niet elk 
toneelstuk, boek of muziekstuk. Kunst roept op tot het hebben van verschillende 
meningen. Wij hopen dat u via deze brief uw mening voor uzelf kunt formuleren.

De Kunstvereniging Diepenheim houdt tentoonstellingen waarvan de werken, zeer 
verschillend kunnen zijn. Op dit moment exposeert Karin van Dam. 

Karin denkt aan dorpen en steden als gegroeide organismen: plaatsen ontstonden 
vroeger rond een bron of een kerk. In de loop der tijd groeiden deze en werden ze 
groter en groter. Er kwamen straten, steegjes, grachten, kanalen … Onder de grond 
een netwerk aan buizen en leidingen voor water, riolering, elektriciteit en later voor 
ondergronds verkeer. 

Karin snijdt plakken land uit vellen rubber. Zij vermoeden in hun vorm een dobberend
blad op water. Er zijn er vele, dus ook hier: groei. De ‘bladen’ liggen, of hangen aan 
frames in de ruimte, bij elkaar gehouden en verbonden door touw. Drainagebuizen 
zorgen voor de aan- en afvoer van energie. 

In het bulletin heeft u kunnen lezen dat voor Karin het boek Onzichtbare steden van 
Italo Calvino, een bron van fascinatie is. Stelt u zich eens voor dat u in een 
landschap rijdt en in de verte de contouren van een - middeleeuwse - stad ontwaart, 
een kerktoren, een ruïne… Het beeld prikkelt de fantasie. Eenmaal aangekomen, 
blijkt dan uw gefantaseerde werkelijkheid te kloppen?
Zo kunt u ook naar de tentoonstelling van Karin kijken: 
- Hoe komt dit werk van Karin op u over als u ervoor staat? 
- En hoe als u er middenin staat? 
- Karin verbeeldt met dit werk een groeiend organisme. Herkent u dat hier?
- De buizen zijn een belangrijk element in dit werk. Welke stromen doet het u 

vermoeden?

Telkens verplaatst dit ‘stadslandschap’ zich naar de ruimte van de volgende 
expositie. Waar de wereld van Karin van Dam steeds weer opnieuw vorm krijgt, 
groeit uit haar handen. De kleur is verdwenen, zwart bleef. Pas als alles klopt 
volgens Karin van Dam mogen we deze wereld betreden. Goede reis.


