
Uitnodiging – Op 23 mei zal Geert Voskamp zijn tentoonstelling ‘Uit de krant’ openen 
in het Ottenhuis te Diepenheim. De tentoonstelling is een bijdrage van Kunstvereniging 
Diepenheim aan de feestelijke opening van het nieuwe Cultuurcentrum Herberg de Pol in 
het centrum van Diepenheim. 

UIT DE KRANT

Openingstijden
24 mei tm 1 juni: dinsdag tm zondag 11.00 – 17.00 uur
1 juni tm 21 juni: dinsdag tm vrijdag 11.00 – 17.00 uur
21 juni tm 6 juli: dinsdag tm zondag 11.00 – 17.00 uur

Geert Voskamp
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Gefascineerd door de beelden en opmaak van kranten 
begon tekenaar Geert Voskamp met het maken van 
etsen gebaseerd op persfoto’s die situaties of portretten 
weergeven van zeer uiteenlopende nieuwsberichten 
uit 2012. Zo zijn er bijvoorbeeld etsen van Assad en 
Poetin, maar ook Rutte en Wilders die door de tuinen 
van het Catshuis lopen tijdens de kabinetscrisis. 

Naast de etsen van persfoto’s die de basis vormen van 
de tentoonstelling laat Voskamp de herkomst van het 
beeld niet onbehandeld: de krant zèlf. De opmaker 
van een krant speelt volgens de kunstenaar een beetje 
‘Mondriaan’; schuiven met rechthoeken, vierkanten 
en lijnen binnen een vast stramien van horizontalen en 
verticalen om zo tot een pakkend geheel te komen. 
Als men het krantenstramien handhaaft en de tekst 
weglaat levert dat een mooie abstracte compositie op. 
De geprinte etsen langs de wanden zijn op die manier, 
als op krantenpagina’s zonder tekst, gerangschikt. 
Alleen het beeld is dus overgebleven.

De opening van ‘Uit de krant’ is op vrijdag 23 mei 2014 
om 17.30 uur in het Ottenhuis te Diepenheim, 
aansluitend op de opening van Cultuurcentrum Herberg 
de Pol om 16.00 uur. 

 Opening
• Opening 17.30 uur
• Openingswoord Michiel van Kaaij, 
 intendant Kunstvereniging Diepenheim
• Toelichting ‘Uit de krant’ door Geert Voskamp

De tentoonstelling is te zien van 23 mei tot en met 5 juli. 

Kunstvereniging Diepenheim
Het Ottenhuis
Raadhuisstraat 11 Diepenheim
(0547) 352 143


