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LabcratorLum Dlepanhe,lg

3e Kuns!:/eren:g:ng Di.epenhekil Streef: ernaa: om de co:siand,komLrg
van Kuns? i.n de openbare ruimte te cncierwerlen aan een dlepgaande
analyse van de knelpunten en de mogeiljkneden. Er wcrdt niet mee:.zcseer gecacnt vanult inclcienteie prcJecien cie binnen de gemeen_
teglenzen van Diapenlrelm veslezenrl;kt ,*orden, maa-* veelee:der var!_
uit een rneer r:niversele benade:lng,. Hec gaat hi.erbij niei alraen
om de vorn:ng van ëen inhoucelijke ccheste iussen de diverse te re-allseren kunsàilerken oncierling, naar ook om d.e vereoud:ng tussen
beeidende k,nst, a:ehltectuur en land.schapsvcr:ngeving aal: Ee scner_pen, De Kunstvereniging Diepenhelm heeft j.n c1t llcnt een ae,nuet
gëgeven door de randschapsvormgever Al1e Hosper te v:agen on een
clepgaande analyae te maken var: de praatEeLl;ke sLtua:1e. Deze 1g
uligemond in een globaal vcors'lei voor s€n 0iepenhelns lancischap
en uitgebrside dorpekern in de toekomgt. Daunaast zljn da aelgi_
scne kunsiënaar urbain MuLker.e en Arno van der lilark b:J deze pLen-
ontwlkkeirng betrokken om aen kritj,sche rol te spelen ln dl: geheeL
en Svts er:tlclperen op de wj.Jze waarop Diepenheim z:,ch zaL trane-
formeren ln de tlJd. Dankzlj een subs:die van j AOC,OOO,_ doc:. de
xuropese Gemeenschap bestaat nu de ::roger:.jkhe:d crn zcwei l{ufke=s
ars van de= Mark een werk te la:en realiseran !n D:eienheirn.
ïet knelpunt is ecnier we1 da: Ce ancj.iies iJjaa-:.mee de Kuns:vereni-
g:.::g ce mogeJ.ijkneden van Kunsi 1r oe cpenbaa;.ne:d w:L onderzoeken,
nau'rreLijks strookt met de zeer kc.te:iJdspanne cie ie geneer::e Dj-e_
penheim ls gegeven door de EEC orn het substdj.ebedrag cm ie saï:en
ln beeldende kunsi. f,r deze seme:1naxa 1s he: d,e vraag:.n hcevelre
de concrete reailaeling van baerience kr:ne: pral.lei ken icpen met
ie zcrgvuiClgheid v/aaïree zowel ie Kunstvereniging als Ce kujls:e_
naeïs en de landschapsvo:.mgeve: crn wengen ie ta4l nB: ie !:eperheirn_
se si.iua:ie. lieert de Kunsr wei een plaais zcrang de analyse var
oe mogelijkheden nog n.!-et i.s uligemcnc:n een ccncreei en,r/elcve:-
!íogen vocrstel cat de kiem van ncoc:qkeli;,kheic r:.1 ;:ce o::aagr?
Daarcn ls ne: sen inieressante 

-ffiffiGr ce EEG ioegezegcie
bed:ag enerzlJd,s en het globare once:-zoei< naa: de ncgelljkhedea rran
ie -rl*penhelner contexr, ance:z1jds te kcppeLen dcor de k:it:scne
analyse var, de kungtenaa:s ult :e ia:ee monden 1fl werics-_uc1es d.:ew*er een aanreic:ng kunnen zljn vocr de iors-.andkcm:ng ,ran beeiden-
oe kunst.
Gezi.en de vergcniirende lnvaLshcer(rr-. u/aas;nee ldulker,s en l.ar cel
Mark wensen te opere:e:1 , !s her zee: wel mogel:jk ciai oe El_1dr=ge
van Mulke:e sneiler tot eeli conc:eet we:k zcu kunnen le:oen dan b1r
van der Mark, cle e:ch naa.r'alle waa:-schljr:.:1jkheJ.c neel zai:cn-
cer:.eren op eën werkstucte cie lLj 1n sane::we:k:ng met een a:c5i.-:ec: wenst te oniwlkkel-en. rn d,a; cp;lcht rou qe ceiin:t:.e van:ret
wcorc 'leaiisatier nekbaar moelen e:jn. ,B.ealisat:e' zcu ook k;n-
nen be:ekenen cat er lnteil-1gen:3 en senslbele cptios worien oi..t-wikkeid voor een toekonst:.g Dlepen-hel,n, door aÍ re w:Jken van ce
LnhcuderlJke en logLs:leke conven:les ciie slncs Jaar e:r dag cnlcs-nakelijk e:.jn verbonden met de vcrngeving van hei Nederlancise l_and_
achap.
He; mag dul-dell-ik zl,Jn dai er niei aileen gest:eeld noei worienraar de :"eallsatiË van hocg-kwal:!ai:eve oc_iecten, maa: cor: van hoog_kwa-rtatieve denk- en we:knoder-jen c:e vercie: gaen oar. het 'incldent,
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en rnÉ€r antj.clperen op de sltuatls ln ztjn geheel.
Dat de iot stand te koÍflen kunstrerken.or.inarr vaÍiuLt een iergelij-
ka atiltuia cnt.,rikkeld worden, zau :oe te Juichen ziJn. liet pral<-
tljkou:raau vootr Beeldende Ku.nstcpdrachten hcopt clan ook een actle-
vc lol re spelen in da totstandkoning van ceze pregecten, omdat z:j
werkelljk van betakenls kunnen zijn ,/oor vers.nderingen in nec ien-
i<en over Kunat Ln dc openbaarheid,
de dlverse (kr.rnst)-dlscipllnes :ot
Cachtongoed ku::nen koman.
Het !s vanult deze optlek dat de l«:nEtanaa,rs betrokkan zouden moe-
tan worden blj de vorrnlng van een st--ategle orn beelcende kunsr beic-
kenisvol en voorsl noodzakelljk te laten zijn. De primaire 1r?eag
die hen geateid zou moeten 'rorden :s ln hceverre een globaal .,,,rerK-

veld kururen ontulkkelen dle zoweL voor henzelf a1s voor te reallseren
proJecten in de toekomst rlchilnggevend en betekenlsvol kan zijn.
Aldue za] er nlet worden gevraagd naar een werk, of naar de '/as:-
stalllng van een lokati,e, of xac dles meer zij, maar naa:: aen kli-
tisch vehj-kel om beeldende kunst, arcSltectuur of lanCsc;rapsvcrnge-
vlng lange andere w€gen t€ onu{ikkelen, zowel in íorneel als socj.-
aal opzicht.
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