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Marie Aly  (DE) 
 F.G., 2015 & Arcadia, 2015
Haar muurschildering voor Diepenheim baseert zich op 
een foto van twee jonge mannen tijdens het schutters-
feest, afgebeeld in het boekje Arcadia, met hun karak-
teristieke hoge mutsen en nep bijlen. Rechts twee hop-
vogels met hun kuiven wiens ‘hoep hoep hoep’ over 
lange afstand hoorbaar is. In Nederland is de hop een 
doortrekker en wordt zelden gesignaleerd. Exotisch. 

Daniëlle van Ark  (NL) 
 Playing House, 2015 
Playing House verwijst naar wat je ziet, het betekent ‘net 
doen alsof’. Als koppels samen gingen wonen voor het 
trouwen zeiden ouders vaak ‘you are playing house’. 
Deze installatie doet dat eigenlijk letterlijk. Het oogt 
huiselijk, een kleed en twee stoelen, maar het hek dat 
normaal buiten hoort te staan breekt de boel open. 
De setting van de stoelen suggereert een seksuele han-
deling, aangezet door de naaktkleur van de bekleding. 
In alle onderdelen zit het verval van materialen: 
Perzisch tapijt met gebruikssporen, het verroeste hek dat 
zichtbaar uit een andere tijd komt en jaar in jaar uit door 
het wisselende klimaat is aangetast.

Said Atabekov  (KZ) 
 Meerder titels, zie bordje naast werken
woont en werkt in Kazachstan en maakte speciaal voor 
Arcadia nieuwe werken als onderdeel van de al bestaande 
serie Way to Rome. Zijn focus ligt op Centraal Azië: het 
dagelijks leven, gewoonten rituelen, legenden en de 
geschiedenis van het gebied. Zijn werk toont een ver-
menging van oost en west, waarbij volkskunst werkt als 
een mixer die volkeren verbindt. Atabekov was oprichter 
van de Kyzyl Traktor (rode traktor), de eerste artistieke 
avant-garde groep in Kazakhstan na de Perestroika.

Abel Auer  (DE) 
 Landscape, 2015
In een tijd van alsmaar toenemende drukte en manieren 
van communiceren is de behoefte naar een overwel-
digende natuur nog altijd actueel. Het is de topmanager 
die erover droomt om schaapherder te worden op een 
uitgestrekte hei, de beroemde wereldster die zich ver-
stopt op een onbewoond eiland. 
Caspar David Friedrich zette de wereldberoemde wan-

delaar boven op een bergtop om het ultieme verlangen 
van de mens te vertalen, Abel Auer geeft zijn interpretatie 
in een beeldtaal die tussen figuratief en abstract, halluci-
nerend en ernstig zweeft.

Josh Blackwell  (USA) 
 Plastic Baskets, 2008 -2013
Voor het eerst wordt de kunst van Blackwell in Nederland 
getoond. Denkend over de verantwoordelijkheid die je 
als consument draagt begon hij plastic zakjes te ver-
zamelen. Wat begon als een milieuvriendelijke actie 
transformeerde in de studio tot verfijnde werkjes waarbij 
die kwetsbare zakjes werden geborduurd. 

Sander Breure en Witte van Hulzen
 March Fanfare March, Roll Fanfare Roll, 2008 
 Video 15’16’’
De traditionele fanfare van Velp speelt en acteert de 
muziek en choreografie die Sander Breure & Witte van 
Hulzen voor hen hebben bedacht. Het speelt zich af in een 
kerk en de gebruikelijke geluiden van rituelen in een kerk 
zijn aan de performance toegevoegd. 

Ruben Cabenda  (SR) 
 The Untitled Dream, 2014/2015
Als kind is Cabenda opgevoed als Christelijke jongen. 
In stilte koesterde hij grote interesse in ‘de andere religie’. 
In de Maroon cultuur speelt Winti een belangrijke rol in 
de dagelijkse rituelen en geloof in een velerlei natuur-
goden. Voor een jongen die katholiek is opgevoed was het 
onontgonnen en verboden terrein. Pas wanneer Cabenda 
naar Nederland komt is er ruimte voor het onderzoeken 
van Winti, waaruit deze installatie resulteert: de strijd 
tussen verlangen en geweten wordt zichtbaar. 

Yair Callender  (NL) 
 ‘A border of dreams; The Wall of Arcadia’, 2015
Het huis Arcadia in de Grotestraat in Diepenheim fun-
geert als metafoor voor de tentoonstelling. ‘Als een 
verloren onschuld lijken wij buitenstaanders nooit 
volledig op te gaan in de droom Diepenheim. We zitten 
vast in onze percepties en ideeën. Het toont dat het 
Arcadische paradijs niet verwijst naar een fysieke locatie 
maar eerder een mentale locatie, een vorm van zijn. 
Een vorm die nooit ergens echt bestaat maar overal 
gelijktijdig is. Ik besloot om de muur te bouwen van deze 
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mentale plek. In zijn aanwezigheid functioneert het als 
een muur van afscheiding en een viering van het pad naar 
binnen toe.’

Crystal Z Campbell  (USA) 
 Untitled: After One Version of Paradise, 2015
Voor de expositie verzamelde Campbell typische 
objecten die misschien wel ‘kitsch’ genoemd kunnen 
worden en vaak in bulken worden geproduceerd. 
Ieder land heeft zo zijn eigen identiteit ‘kitsch’ De leegte 
in de gebruikte prikborden laat ruimte voor de verloren 
verhalen. Het is een wellicht een utopie in wording die 
nog moet ontwaken, als fossielen van de toekomst die 
alvast zijn uitgegraven. 

Lisa Couwenbergh  (NL) 
 Silent Waters, 2015. Muurschildering
Lisa schept een onderwaterwereld in een ruimte boven in 
het hoofdgebouw. Als bezoeker sta je midden op de 
bodem van de zee, aangestaard door vreemde eenogige 
wezens en geconfronteerd met een groot berustend 
hoofd. 
Here in the womb of the world – here on the tie-ribs 
of earth – Words, and the words of men, flicker and flutter 
and beat – Warning, sorrow and gain, salutation and 
mirth – For a Power troubles the Still that has neither voice 
nor feet, door Joseph Rudyard Kipling. 

Marliz Frencken  (NL) 
 Meerdere titels, zie bordje naast werken
Een 100- tal uitvoeringen van de piëta (Maria met Jezus). 
Uitgevoerd in o.a. keramiek, stof en overgoten met 
kunsthars. 

Woodstone Kugelblitz  (NL) 
 Fanfare voor vooruitstrevende Volksmuziek, 2015
Alle instrumenten zijn gemaakt door Rotterdams kunste-
naars collectief. Omdat in de grote steden het gevoel van 
collectivisme soms verdwenen is richtte het kunstcollec-
tief enkele jaren geleden de fanfare voor vooruitstreven-
de volksmuziek op. De muziek is inderdaad vooruitstre-
vend. Ieder instrument kent een andere klank.  

Wouter Klein Velderman  (NL) 
 Masking Wood, 2013
Een boom naast het Ottenplein kreeg met behulp van een 
grote kraan een jas aan. Klein Velderman zag een werk 
voor zich waarbij de boom de beeldhouwer is, en dat 
pakte op deze locatie in Diepenheim goed uit. 
Een kerk, een engel een monnik. Helaas werd het kunst-
werk om de boom al na vijf dagen weggehaald door de 
gemeente, de wind was een te groot risico. Wel heeft de 
engel het aangezicht van Diepenheim voor een moment 
grondig veranderd, zoals op de ansichtkaart te zien is.

Paul Kooiker  (NL) 
 Audition, 2015 
Fotograaf Paul Kooiker verzamelde op woningaanbod 
website Funda slaapkamers van huizen die te koop staan 

in Diepenheim met een straal van ongeveer 5 km. 
Gehaakte spreien, quilts, alles gepoetst en blinkend, het 
gaf een intiem kijkje in de meestal verborgen plekken van 
het huis. De open deuren op de foto’s leiden allemaal 
naar een onbekende zwarte ruimte. 

Maison the Faux  (NL) 
 Inside the Closet, 2015
In het boekje Arcadia staat een foto waarop drie mannen 
geruite overhemden dragen en drie wat oudere dames in 
beige jassen. Deze foto’s waren de inspiratiebron voor het 
Arnhemse modelabel Maison the Faux. Zij doken voor 
deze speciaal ontworpen collectie in de kledingkasten 
van zes Diepenheimers en ontwikkelden een alternatief 
op het geruite overhemd. . 

Abner Preis  (USA) 
 Spirit Sticks, 2015
Organiseerde een processie van het woonzorgcentrum 
naar De Kunstvereniging. Bejaarden werden in met 
knuffels versierde rolstoelen voortgeduwd. Preis liep als 
een sjamaan voorop met een wit masker van (knuffel)
dieren. In de tuin plantte hij de Seeds of Hope (2 kerse-
bomen). De spirit sticks die in de tentoonstelling staan 
zijn beladen met mysterieuze krachten en behangen met 
sokpoppen, gebreid door de dames van de handwerk-
groep van het woonzorgcentrum.

Janis Rafa  (GR) 
 Meerdere titels, zie bordje naast werken 
Het werk van Rafa is poëtisch op een harde manier. De 
droge anekdote wordt opgerekt in zo verre dat het object 
uiteindelijk als iets heel anders weet te verschijnen, dan 
dat het ooit eens was. Ze geeft een reflectie op de jacht 
die in Diepenheim nog vol in leven is. Haar werken raken 
altijd thema’s aan als dood, rouw, moraal en melancholie 
gegoten als een symfonie, een dramatische esthetische 
ervaring.

Johannes Schwartz  (DE) 
 Hotel ‘In de Dennen’, 2015
Aan de rand van Diepenheim staat het oude hotel ‘In de 
Dennen’ dat in de volksmond het Polenhotel wordt 
genoemd. Op dit moment wonen er 50 Slowaken. 
De curatoren wilden in het kader van het nabuurschap 
deze bewoners een plek geven in de tentoonstelling. 
Fotograaf Johannes Schwartz maakte contact met hen en 
werd uitgenodigd mee te eten. 

Noël Loozen, Kitty Maria van Ekeren, 
Sarah Carlier, Woodstone Kugelblitz
 Fanfare films op locaties
Voor Arcadia is een selectie kunstfilms uitgezocht die 
een alternatieve interpretatie geven op de Harmonie, de 
fanfare.
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