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Grensoverschrijdende tentoonstelling in de Kunstvereniging Diepenheim.

De Nederlandse kunstenaar David Bade exposeert deze zomer samen met 7 jonge Duitse 
kunstenaars in Diepenheim. De tentoonstelling met de titel; ‘Schlafplätze werden arrangiert’ 
vindt plaats van zaterdag 29 juni t/m woensdag 21 augustus 2002 in de Kunstvereniging 
Diepenheim aan de Grotestraat 17 te Diepenheim.

Met ‘Schlafplätze werden arrangiert’ pakt Bade de draad op van een workshop die hij vorig jaar als 
gastprofessor aan de Hochschule für Künste in Bremen gaf. Een week lang werkte hij toen met een 
groep studenten in een boerderij in Dolgie, een klein boerendorp in Polen. David Bade is geen docent 
die een opdracht geeft en van zijn studenten een kant en klaar werkstuk verwacht dat hij vervolgens 
beoordeelt. In plaats daarvan werkt hij op intensieve wijze met zijn studenten samen. In Dolgie vroeg 
hij zijn studenten om ieder een dagdeel in te vullen en om iets te doen of te maken dat in relatie stond 
tot het eigen werk, maar vooral met de omgeving waarin zij zich op dat moment bevonden. Met deze 
zeer brede opdracht gingen de zeven studenten én de docent aan de slag. Het dorp en de omgeving 
ervan werden verkend en de ervaringen die hierbij werden opgedaan vonden hun weerslag in 
bijvoorbeeld performances, camera-experimenten, een rondleiding door het dorp en lezingen. 

Een week voor de opening in de Kunstvereniging komen David Bade en de groep studenten, waarvan 
er inmiddels enkele zijn afgestudeerd, weer samen om de destijds ingeslagen weg weer op te pakken.
En om: “…intensief samen te werken, concentratie te vinden, om de diverse energieën te bundelen en
die specifiek voor de plek Diepenheim uit te werken.“ Deze onderzoekende, open werkwijze heeft tot 
gevolg dat het aanzien van de tentoonstelling vooraf volstrekt onvoorspelbaar is. De chemie van de 
plek en de chemie tussen de deelnemers bepalen het uiteindelijk resultaat en vormen een conclusie 
van de aanzetten die in Polen werden gemaakt en in Diepenheim hun beslag vinden. Het is echter 
een voorlopige conclusie. Het kunstenaarsschap is voortdurend in beweging. Volgens David Bade is 
een tentoonstelling daarom geen kant en klaar product maar een open einde en -wie weet- een nieuw 
begin…

Deelnemers aan de tentoonstelling zijn:
Eduardo Raccah (Brazilië) 
Mattias Bösche (Duitsland)
Derk Claasen (Duitsland)
Claudia Kapp (Duitsland)
Sandy Voltz (Duitsland, Verenigde Staten)
Christian  Holtmann-Schulte(Duitsland)
Stefan Demming (Duitsland)
David Bade (Nederland)

Openingstijden Kunstvereniging Diepenheim
Zondag en dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur t/m 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen van 14.30 uur t/m 17.00 uur
’s Maandags gesloten

Toegang vrij
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Noot voor de redactie: voor nadere informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met 
Tine Zevenhuizen. Telefoon 0547-352143 of E-mail info@kunstverenigingdiepenheim.nl
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