


Lentetentoonstelling

Za 2 februari t/m zo 5 mei 2019

Kunstenaars
Adéla Babanová
Sybren de Boer
Lotte Geeven & Yeb Wiersma
Anna Hulačová
Valentýna Janu° 
Hannah Joka
Martin Kohout
Frank Mandersloot
Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová
Maria Pask & Frederique Bergholtz

Tijdens deze periode is in Drawing Centre 
Diepenheim de tentoonstelling 
‘Sensing Traces’
Alexandra Roozen
Solotentoonstelling

Groepstentoonstelling  KUNSTVERENIGING DIEPENHEIM

‘(Dis)connection’
Curatoren: Karina Kottová en Alexandra Landré

Kunstvereniging Diepenheim en de Jindřich Chalupecký Society (Tsjechië) presente-
ren met trots de groepstentoonstelling (Dis)connection, met installaties, sculpturen 
en videowerken van dertien internationale kunstenaars. De tentoonstelling brengt 
verschillende artistieke posities samen die verbonden zijn door een gedeelde zorg: 
hoe kunnen wij samenleven? 
De vraag is een echo van een groter veld van maatschappelijke en economische 
zorgen. Het suggereert een herbezinning op de manieren waarop wij onszelf organi-
seren – zowel persoonlijk als ook collectief. In het midden van een mondiale milieu-, 
humanitaire en politieke crisis, moeten we ons afvragen hoe wij deze kunnen afwen-
den? Welke kennis nemen wij mee en welke veronderstelling en waarden moeten 
wij loslaten?
Door zich los te koppelen van moderne concepten, zoals het idee van vooruitgang, 
bieden de kunstenaars ruimte voor nieuwe verhalen die tot de verbeelding spre-
ken. De meest uiteenlopende artistieke middelen komen aan bod: van fictieve docu-
mentaires en systeeminstallaties tot werken die ons anders naar het idee ‘tijd’ laten 
kijken. Op een kritische en intuïtieve wijze ontstaan zo alternatieve manieren om 
verbindingen te creëren.
(Dis)connection nodigt het publiek uit om deze verschillende perspectieven te ver-
kennen en om onorthodoxe verhalen voor mogelijke toekomsten gezamenlijk te 
verbeelden.

Opening: zaterdag 2 februari 2019 • 15.00 uur

KUNSTVERENIGING DIEPENHEIM
Grotestraat 17 • 7478 AA  Diepenheim • T (0547) 352 143
info@kunstvereniging.nl • www.kunstvereniging.nl • www.sjch.cz

Openingstijden • wo t/m zo van 12.00 tot 16.00 uur,
na 1 april van 11.00 tot 17.00 uur

Afbeelding
Anetta Mona Chisa • ‘yYYyYyyYYYYyYy’ • 2017 • foto
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