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www.culturalboxes.nl
Kunstenaar Karin Peulen koppelt website aan de Cultural Boxes

Wie bekend is in het Twentse plaatsje Diepenheim is het vast al opgevallen; de grijze 
vitrinekasten van het kunstwerk de ‘Cultural Boxes’ zijn verplaatst en van een nieuwe invulling 
voorzien. Dat gebeurde op aanwijzing van beeldend kunstenaar Karin Peulen. Op uitnodiging 
van de Kunstvereniging Diepenheim maakt zij, in het kader van ‘Het Vervolg’, de ‘Cultural 
Boxes’ een jaar lang tot haar domein. Samen met webdesigner Bert van den Bosch koppelt 
Karin Peulen de ‘Cultural Boxes’ aan een interactieve website.     

Voor haar aandeel in het project de ‘Cultural Boxes’ heeft Karin Peulen zich verdiept in allerlei 
situaties, personen en organisaties die een rol spelen in ‘het Stedeke’ Diepenheim. In elk van de 
‘Cultural Boxes is, tegen een achtergrond van zachte pasteltinten en in zilveren letters, een trefwoord 
of een naam te lezen dat verwijst naar een thema, in willekeurige volgorde: KVD, Why Don’t Cha, 
Gazebo, Ons Genoegen, André Manuel, Weldam, Recept en Contact. Karin Peulen liet de ‘boxes’ 
verplaatsen naar plekken in en om Diepenheim die relevant zijn voor deze thema’s, de box ‘KVD’ staat 
natuurlijk bij de Kunstvereniging, ‘Why Don’t Cha’ staat voor de gelijknamige jeugdsoos, ‘Ons 
Genoegen’ bij het plaatselijke zalencentrum waar deze toneelvereniging haar voorstellingen geeft, de 
box ‘André Manuel’ staat op de stoep van deze Diepenheimse cabaretier, ‘Weldam’ staat voor de 
ingang van dit oude landgoed en  ‘Recept’ staat bij restaurant de Heerlijckheid aan het plein in 
Diepenheim. Alleen de box ‘Contact’ bleef op de oude locatie staan. 
Op de boxes staat bovendien een verwijzing naar de interactieve website: www.culturalboxes.nl, die de
kunstenaar samen met webdesigner Bert van den Bosch ontwikkelde. De website dient als forum. 
Hierop kan iedereen met beschikking over internet terecht met vragen, opmerkingen, kritiek, anekdotes
enz. Deskundigen op het gebied van het betreffende thema houden op verzoek van Karin Peulen de 
website bij en voeden deze met informatie, zij reageren op opmerkingen van het publiek en 
beantwoorden vragen. De deskundigen zijn allemaal afkomstig uit Diepenheim of nauw bij ‘het 
Stedeke’ betrokken. 

Het begon allemaal in 1995. In dat jaar plaatste kunstenaar Arno van de Mark in opdracht van de 
Kunstvereniging Diepenheim zijn ‘Cultural Boxes’ op het braakliggende terreintje naast het oude 
gemeentehuis van Diepenheim. Het kunstwerk bestaat uit acht vitrines van gespoten metaal op een 
kleine sokkel. De voorzijde is van glas en bedoeld om tweedimensionaal werk te tonen. 
De ‘boxes’ werden in eerste instantie door Arno van der Mark zelf met beeldmateriaal gevuld. Het was 
echter nooit zijn bedoeling van dat hij de enige zou zijn. De Kunstvereniging kreeg de vrijheid om de 
‘Cultural Boxes’ telkens opnieuw ter beschikking te stellen aan anderen: aan kunstenaars, maar ook 
aan andere initiatiefnemers. De enige voorwaarde was dat de invulling van belang moest zijn voor de 
artistieke, landschappelijke of maatschappelijke situatie van Diepenheim. De acht vitrines zijn een 
vaststaand gegeven, maar de invulling en zelfs de plek kan dus veranderen.
In het kader van ‘Het Vervolg’ nodigde de Kunstvereniging Diepenheim drie kunstenaars uit om ‘iets’ 
met de ‘Cultural Boxes’ te doen, achtereenvolgens zijn dit Fortuyn/O’Brien, Karin Peulen en Mirjam de 
Zeeuw. Het werk van Fortuyn/O’Brien was nog tot eind vorig jaar te zien. Zij bracht de invulling van de 
‘boxes in verband met de reconstructie van de Grotestraat in Diepenheim. 

De Cultural Boxes met de invulling van Karin Peulen zijn een jaar lang op de huidige locaties te zien. 
Aan het einde van deze periode verschijnt een vouwblad waarin de bijdragen van bezoekers aan de 
website worden verwerkt.

Karin Peulen en de Kunstvereniging Diepenheim nodigen u van harte uit om een kijkje te komen 
nemen op www.culturalboxes.nl en deel te nemen aan het forum.
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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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