AGENDA
ZA 18 DEC T/M WO 03 FEB 2011
Win t er t en to onst elling
educ t ion a l model
Eva Kotátková

12 feb t/m 9 mrt 2011
Dr awing Cen t r e Diepen h eim
Pr eludium 3
Met werk van deelnemers aan de masterclass Tekenen van
Shelagh Keeley (juni 2010)

ZA 19 MRT T/M WO 4 MEI 2011

UITNODIGING

Len t e t en to onst elling
Dr awing Cen t r e Diepen h eim
Hanna Nitsch

Kunstvereniging Diepenheim nodigt u van harte uit voor de
opening van ‘Educational model’ van Eva Kotátková
op zaterdag 18 december 2010.

ZA 18 DEC 2010
PROGRAMMA
16.00 uur 		
16.30 uur 		
		
Vanaf 17.30 uur
		
		
		

Ontvangst
Inleiding door Hanne Hagenaars
en Gijs Assmann
Maaltijd met het bekendste gerecht uit de
Oost-Europese keuken: goulash.
We serveren zowel een traditionele als 		
een vegetarische variant.

		

Kunstvereniging Diepenheim nodigt u van

		

harte uit voor de maaltijd. In verband met het

		

beperkte aantal couverts is opgave bij de 		

		

Kunstvereniging tot uiterlijk di 14 december 		

		

2010 noodzakelijk. Prijs € 15,00 • per couvert

DOORLOPEND
Cult ur a l B ox es
Met werk van Shelagh Keeley
Locatie: weiland aan de Raadhuisstraat, Diepenheim

EVA
KOTÁTKOVÁ
Educational model

Open i ngs t i j den
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.

ku nst veren igi ng di e pen h ei m
Grotestraat 17 • 7478 AA Diepenheim
t (0547) 352 143 • f (0547) 351 451
info@kunstvereniging.nl • www.kunstvereniging.nl

Open Atelier: ‘Route’
Iedereen heeft zo zijn vaste routes, bijvoorbeeld in huis, naar school of

We sluiten het Open Atelier af met een korte introductie op de

naar het werk. Of we deze routes nu lopend, op de fiets of met de auto

tentoonstelling van Eva Kotátková in Kunstvereniging Diepenheim.

afleggen, meestal zijn ze zo ingesleten, dat we ze vrijwel blindelings

Aansluitend kunt u op eigen gelegenheid de tentoonstelling bekijken.

kunnen volgen. In het Open Atelier gaan we in op één van uw vaste

Het Open Atelier is zeer de moeite waard voor iedereen in de leeftijd

routes in huis. Begin bij de route die u aflegt vanaf het moment dat u

van 8 tot 88, dus neem vooral uw kinderen, kleinkinderen, neefjes en

opstaat: wat doet u eerst? Gaat u eerst naar beneden in uw pyjama of

nichtjes mee!

stapt u meteen onder de douche? Schenkt u eerst een kopje koffie in in
de keuken of neemt u direct plaats aan de ontbijttafel? Sta eens stil bij

Datum

16 januari 2011 van 14.00 tot 16.30 uur

uw eigen gewoonten en de route die u daarbij aflegt. Naar aanleiding

Locatie

Herberg de Pol aan de Raadhuisstraat in Diepenheim

van de tentoonstelling ‘Educational model’ van Eva Kotátková in Kunst-

Prijs

€ 10,00

vereniging Diepenheim gaan we in het Open Atelier aan de slag met
uw vaste routes en maken ze zichtbaar op papier. Dit wordt de basis

Meld u aan voor het Open atelier bij Kunstvereniging Diepenheim.

van uw eigen unieke kunstwerk dat u natuurlijk na afloop meeneemt

E t.zevenhuizen@kunstvereniging.nl of t (0547) 352 143

naar huis.

UITNODIGING

Dr awing Centre Diepenheim

EVA
KOTÁTKOVÁ
Educational model
Iedereen heeft zijn eigen identiteit. De basis hiervoor wordt in
de kinderjaren gelegd in het gezin waarin je opgroeit, de familie
waaruit je afkomstig bent, de school die je hebt bezocht. Elk met
eigen gewoonten, regels, rituelen en patronen van wederzijdse
afhankelijkheid.
Met de tentoonstelling ‘Educational model’ in Kunstvereniging
Diepenheim zet Eva Kotátková (Praag, 1982) haar onderzoek
voort naar de nabije omgeving en de rol van het individu hierin.
In een serie geënsceneerde situaties haalt zij voorwerpen uit hun
eigen natuurlijke omgeving en herschikt ze tot een nieuw geheel.
De kunstenaar transformeert de tentoonstellingsruimte tot een
educatieve o
 mgeving bestaande uit diverse ruimten, ingericht
met meubilair en voorwerpen die ons herinneren aan onze eigen
schooltijd.
De bezoeker wordt door middel van een audiotour meegenomen
op een rondgang door de verschillende ruimten en geconfronteerd
met verschillende zienswijzen op educatie. Het positieve, vormende
aspect, maar ook de restrictieve kanten ervan worden onder de loep
genomen. Voorafgaand aan de tentoonstelling vindt een workshop
plaats waarin Eva Kotátková samen met kinderen uit Diepenheim
poppen in de vorm van leerlingen en leraren maakt, evenals het
decor. Hiermee worden de verschillende ruimten tot leven gebracht.
In haar werk dat bestaat uit tekeningen, installaties, fotografie,
audio- en videowerk onderzoekt Eva Kotátková het arsenaal
aan ingesleten patronen en regels die ons beïnvloeden en ons
gedrag bepalen als wij ons verhouden tot – of afzetten tegen –
conventionele structuren. Kotátková creëert een nieuwe context
en beschouwt haar eigen positie ten aanzien van dit onderwerp.
Zij gaat uit van alledaagse verhalen en situaties, die zij evalueert,
transformeert en uit hun context haalt en aanpast aan haar eigen
persoonlijke ervaring en levensloop. Tegelijkertijd houdt ze zich
bezig met het artistieke proces en de beeldtaal.
Eva Kotátková werd in 1982 geboren in Praag, in de Tsjechische
Republiek, waar zij ook woont en werkt. Zij exposeert zowel in
solo- als in groepstentoonstellingen in toonaangevende musea en
galeries in Europa en de VS. In 2007 werd ze bekroond met de
Jindrich Chalupecky Award voor jonge kunstenaars in Tsjechië.
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