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Kunsenaar Simcha Roodenburg geeft lezing in Kunstvereniging Diepenheim.

Naar goed gebruik worden de seizoenstentoonsteltingen in de Kunstverenigi*g
Diepenheim door middel van een lezing of rondleiding toegelicht. Op zondag 3

augustus geeft Simcha Roodenburg een rondleiding bii ziin werk. Voor de
tentoonstelling in de Kunstvereniging maakte hii een ruimtevullend heeld van
eikenhout nret de titel *Sky §urfing §culpturen'.

Simeha Rcadenburg maakt zijn houtconstructies van vrijwel onbewerkt hout, bestaande uit
schaaldelen, zagenaamde wankanten af uit ruw (slooplhout. Gave, gelijkmatige planken

waar een timmerman de voorkeur aan zou geven zijn voor hem niet interessant. Voor het
werk in de Kunstvereniging koos hij bij een zagerij in Hengevelde, juist die slammen die
normaal gesproken alleen nog voor haardhout geschikt zijn; kromme, grillig gevormde
stammen met rare knoesten en vergroeiingen, aangetast door schimmels of vervormd door
een onjuiste snoeiwijze. Hij wordt gefascineerd door details zoals de in krulletjes ineen
gedraaide jaarringen van het hout, maar ook door de insecten 

=oals 
bcktonen en

sluipwespen die in en van het hout leven.
De houten sculpturen komen tot stand zonder constructieve hulpmiddelen zoals spijkers,
schroeven of lijm en beeldende toevoegingen zoals verf. De constructie van haaks in elkaar
passende delen en het ritme van horizontalen en verticalen vormerl het beeldend element.
Variaties op de aloude zwaluwslaart- en pen- gatveöindingen dienen als omament, maar
zijn bove*al functioneel. ln het werk in de Kunstvereniging dienen eikenbladeren en

bladeren van de klimop naast het gebouw als mal voor de houtverbindingen,

De rondleidi*g vindt plaats op zondag 3 augu§us 2003 om 11.00 uur in de Kunstvereniging
Diepenheim aan de Grotestraat 17 in Diepenheim.
U wordt ontuangen met koffie en krentewegge.
Entree € 2,30 / leden €'t,15

De tentoonstelting "sky Surfing Sculpture" van Simcha Roodenburg duurt nog Um woensdag
6 augustus 2003.

§peningstiiden Kunstvereniging Diepenheim
Zondag en dinsdag Um vrijdag 12.00 uurUm 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen yan 14.30 utrum 17.00 uur
's Maandags gesloten

De toegang is vrij.
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Noot vllr de redactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Tine Zevenhuizen. Telefoon 0547-352143 of E-mail iflÍql&l,.un-$,tu+re*igi*qijiryp+*rlsjm,E:


