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Tentoonstelling ‘Jonge Beeldhouwers 2001’ in de Kunstvereniging Diepenheim

Zoals elk jaar brengt de Kunstvereniging Diepenheim ook dit najaar weer een tentoonstelling 
met werken van beeldhouwers die in de zomer zijn afgestudeerd. Zoals inmiddels gebruikelijk 
is, werden studenten van zowel de AKI in Enschede als de Academie Constantijn Huygens in 
Kampen uitgenodigd. Naast het werk dat zij voor het eindexamen maakten, vervaardigden de 
exposanten speciaal voor deze expositie een nieuw werk. De tentoonstelling vindt plaats van 
zaterdag 10 november t/m woensdag 5 december in de Kunstvereniging Diepenheim aan de 
Grotestraat 17 in Diepenheim.

De afstudeerrichtingen beeldhouwen aan de academies van Enschede en Kampen hebben in de loop 
der jaren een aantal kunstenaars opgeleid die later in staat bleken zich een plaats te veroveren in de 
wereld van de beeldende kunst. Het niveau was voor pas afgestudeerden meestal goed tot hoog. Ook
dit jaar was de kwaliteit zo goed dat de tentoonstellingscommissie van de Kunstvereniging 
Diepenheim heeft besloten om niet te selecteren. 

Ook anderen zijn positief over de kwaliteit van het werk van deze nieuwe lichting. Van de deelnemers 
aan ‘Jonge Beeldhouwers 2001’ zijn er vele die al zijn gevraagd om deel te nemen aan 
tentoonstellingen van kunstenaarsgaleries, aan ‘Art Primeur’ in het CBK te Dordrecht volgend jaar en 
aan een tentoonstelling in het CBK in Deventer in november. Ook zijn er deelnemers benaderd voor 
een expositie door enkele galeries in Amsterdam en Rotterdam. Bovendien hebben enkelen al werken
verkocht aan collecties of particulieren. Dit is een signaal dat de organisatoren en kopers 
perspectieven zien in het werk van deze jonge kunstenaars.

De deelnemers aan de tentoonstelling ‘Jonge Beeldhouwers 2001’ in de Kunstvereniging Diepenheim 
werd gevraagd om een van hun eindexamenwerken te tonen en bovendien een nieuw werk te maken. 
Bij de meeste van hen is dit laatste werk dus het eerste dat niet onder de paraplu van de academie tot
stand is gekomen. Of dat ook iets zal zeggen over de kwaliteit van dit werk is natuurlijk de vraag. Het 
zal in elk geval discussie opleveren. 

De deelnemers aan Jonge beeldhouwers 2001 zijn: 
John Brandsen, Floor Coolsma, Katja Gobrecht, Mariëlle den Engelsman, Martijn Olie, Sietske 
Oudman, Arvid van der Rijt, Kathrin Schlegel, Jacomijn Schellevis, Niki van Strien, Kristiaan Uil, 
Marthijn de Rooij, Jeanette Knigge, Michael Vleugel, Betsy Schutte, Thijs Barendsen

Opening
De opening van Jonge Beeldhouwers 2001 vindt plaats op zaterdag 10 november om16.00 uur.

Programma
16.00 ontvangst
16.30 Opening, aansluitend bezichtiging van de tentoonstelling en een hapje en een drankje.

Openingstijden
Zondag en dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen van 14.30 tot 17.00 uur
Op maandag en op 25 december, 31 december en 1 januari gesloten
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Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u tijdens de openingsuren van de Kunstvereniging 
Diepenheim contact opnemen met Tine Zevenhuizen, telefoonnummer (0547) 352143 of per E-mail 
info@kunstverenigingdiepenheim.nl

mailto:info@kunstverenigingdiepenheim.nl

	PERSBERICHT
	Tentoonstelling ‘Jonge Beeldhouwers 2001’ in de Kunstvereniging Diepenheim
	Opening
	Programma
	Openingstijden
	EINDE PERSBERICHT



