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PERSBERICHT

Kunstvereniging Diepenheim toont keuze uit de verzameling kunstenaarsboeken van
Frits Becht

Op zaterdag 8 februari opent Suzanna Heman, conservator kunstenaarsboeken van
het Stedelijk Museum Amsterdam, de tentoonstelling "Een keuze uit de veruameling
kunstenaarsboeken van Frits Becht". De tentoonstelling, die naast boeken ook
sculpturen en foto's omvat, is te zien van zaterdag I februari Um zondag í6 maart
2003 in de Kunstuereniging Diepenheim aan de Grotestraat í7 te Diepenheim.

ln de tentoon§elling "Een keuze uit de vezameling kunstenaarsboeken van Frits
Becht" in de Kunstvereniging Diepenheim, zijn ruim tweehonderd kunstenaarcboeken te
zien, aftomstig uit een veel omvangrijkere collectie. Al ruim 50 jaar vezamelt Frits Becht
naast hedendaagse beeldende kunst, zeer specifieke, door kunstenaars gemaakte boeken.
De boeken hebben veelal de vorm van een naslagwerk of een gecompliceerde catalogus,
maar in zijn collectie bevinden zich ook boeken die meer de vorm van een sculptuur hebben.
Ook zijn er boeken waarin de kunstenaar met een schrijver of dichter heeft samengewerkt.
De oplagen van de boeken zijn zeerverschillend. Soms is het een reguliergepubliceerd
boek en soms betreft het een exemplaar in zeer beperkte oplage. Voor de tentoonstelling in
de Kunstvereniging Diepenheim werden boeken geselecteerd die met name door
beeldhouwers zijn gemaakt.
Naast de kunstenaarsboeken worden ook een aantal sculpturen en foto's uit de collectie
Becht getoond, onder andere van Richard Long, Hamish Fulton, Gilbert and George, Stanley
Brouwn, Joseph Semah, en Ossip.
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Noot voor de redactie: voor nadere informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
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