
AGENDA 

ZA 20 MRT T/M ZO 25 APR 2010
Lentetentoonstelling

Daniel Jensen en Klara Kristalova

FEB T/M APR
AanZet! • Mobiel laboratorium

Mirka Farabegoli werd genomineerd voor AanZet 2010. Zij werkt 

van 18 februari t/m april in Kunstvereniging Diepenheim.

ZA 01 MEI T/M WO 02 JUN 2010
Genomineerde AanZet! Mirka Farabegoli • AanZet! 2010

VR 28 MEI 2010
Prijsuitreiking AanZet! 2010

ZA 19 JUN T/M WO 8 SEP 2010
Drawing Centre Diepenheim en Zomertentoonstelling

De Canadese kunstenares Shelagh Keeley heeft internationale erkenning 

gekregen vanwege haar dynamische tekeningen en de manier waarop zij 

deze, vaak in grote hoeveelheden, heeft gepresenteerd. Voor het Drawing 

Centre Diepenheim maakt Shelagh Keeley, naast series van tientallen teke-

ningen, ook ter plaatse werk. In de series werk is een explosie van beelden 

te zien, die in hun expressieve kracht zijn weerga niet kent. Dat expressieve 

is overigens geen doel in zichzelf. Afhankelijk van het soms sluimerende 

onderwerp wordt ook wel een meer poëtische uitwerking gekozen. De 

onderwerpen in het werk zijn soms betrekkelijk eenvoudig. Zo kan zowel 

een stoel als een fragment van een tak of een boom zijn visueel beslag 

krijgen. Vaak doen de werken door het intense zwart, waarin de meeste zijn 

getekend, als silhouetten aan en ze dwarrelen over het vel. In de presenta-

tie van de series lijken die onderwerpen elkaar beeldend te versterken en 

ontstaat ook dikwijls een spanning tussen het abstractie en het figuratieve.
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Openingstijden 

Dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Op maandag en op 25 december,  

31 december en 1 januari is Kunstvereniging Diepenheim gesloten.

Pasen en Pinksteren geopend!

UITNODIGING

lentetentOOnstelling 

DANIEL JENSEN EN 
KLARA KRISTALOVA

Zachte witte blues

kunstvereniging diepenheim

Grotestraat 17 • 7478 AA Diepenheim
t (0547) 352 143 • f (0547) 351 451

info@kunstvereniging.nl • www.kunstvereniging.nl

Klei is een serieus materiaal, het draagt een mensenoude geschie-

denis en toch heeft het niet te veel klassieke ballast. Klei is voor veel 

beeldhouwers het materiaal om eens iets uit te proberen, het pas-

poort naar de vrijheid en het echte leven. Klei is immers een directe 

registratie van wat de vingers van de beeldhouwer willen maken. 

Voor kunstenaars is het een zeer effectief breekijzer om de officiële 

kunst open te breken. Daniel Jensen en Klara Kristalova doen dat 

allebei met veel overtuiging. 

 

De keramische sculpturen van Klara Kristalova zijn gebakken en 

geglazuurd volgens de traditie. Een meisje, een ezel, een uil en een 

vogelman stralen droefheid en melancholie uit. En dan niet beschei-

den of ingetogen, nee, uit de ogen van een bleek wit meisje storten 

dikke stromen zwarte tranen. Het is te veel, je wendt je gezicht af, 

tot je er toch weer naar moet kijken. Het zijn sculpturen als een 

liedje, waarbij haar prachtige stem je niet meer loslaat, je neuriet 

haar sculpturen de rest van de tijd mee. En zo wordt droefheid iets 

om van te genieten.

 

Daniel Jensen maakt sculpturen van ongebakken klei. Hij ‘plakt’ 

allerlei materialen aan zijn figuren zoals dennenappels, stro, allerlei 

zaden, stof, veren en hangt ze zelfs een ketting om, een beetje zoals 

je een sneeuwpop optuigt. Bovendien beschildert hij zijn sculpturen 

met olieverf. Zijn figuren zijn vreemd, bizar en lijken weggelopen 

te zijn uit onbekende sprookjes en legenden. Zijn tekeningen en 

schilderijen hebben dezelfde onaffe  en bedrieglijk simpele stijl. Het 

is er niet pluis, dat voel je ook wel. Met een totaal vrij gebruik van 

tradities maakt hij een claustrofobische, verkreukte versie van de 

wereld van nu. Zijn werk was eerder in Kunstvereniging te zien op 

de groepstentoonstelling Backyard (zomer 2009).

Hanne Hagenaars en Gijs Assmann (curatoren)



VOlkskunst en VOlkscultuur
Volkskunst en volkscultuur vormen de komende jaren de rode 

draad door het tentoonstellingsprogramma van Kunstvereniging 

Diepenheim. Het ontbreken van enige artistieke pretenties en het 

vaak anonieme karakter van volkskunst en volkscultuur ervaren veel 

kunstenaars als buitengewoon verfrissend. Universele thema’s als 

leven en dood, liefde, haat en religie; alle facetten van het leven 

komen aan bod. Hierin vinden kunstenaars handvatten om de 

beschouwer te treffen, veelal niet op een conceptueel of intellec-

tueel niveau, maar emotioneel, rechtreeks in de maagstreek.

De belangstelling voor volkskunst en volkscultuur heeft ook 

gezorgd voor aandacht voor het materiaalgebruik en vakmanschap. 
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Klara Kristalova werd in 1967 geboren in het Zweedse plaatsje 

Norrtälje, waar zij nog altijd woont en werkt. Zij exposeerde op 

diverse toonaangevende plekken in Europa en Amerika. Haar werk 

was voor het eerst in Nederland te zien op de tentoonstelling 

Shaking Patterns in W 139 in Amsterdam. 

1  Veil Tattoo • 2  Black and white sisters

Daniel Jensen werd in 1972 geboren in het Zweedse Malmö, hij 

woont en werkt in Stockholm. Zijn werk was te zien op verschillende 

solo- en groepstentoonstellingen in Zweden en daarbuiten, o.a. in 

Londen, Parijs en Melbourne. 

3  Linda • 4  Pamela
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UITNODIGING

Kunstvereniging Diepenheim nodigt u van harte uit 
voor de opening van 

PROGRAMMA

16.00 uur  Ontvangst
16.30 uur  Opening door Lukas Joel, honorair consul 
 van de Zweedse ambassade 

DANIEL JENSEN EN KLARA KRISTALOVA
ZA 20 MRT 2010
Zachte witte blues


