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‘Er nestelt zich een vogel tussen mijn takken’, tentoonstelling van werken van Anne van de Pals

In de Kunstvereniging Diepenheim vindt op zaterdag 19 maart vanaf 16.00 uur de feestelijke 
opening plaats van de tentoonstelling met werken van kunstenares Anne van de Pals. 
Edwin Jacobs, directeur van Museum Jan Cunen te Oss zal de tentoonstelling inleiden.
De tentoonstelling is te zien van zaterdag 19 maart t/m woensdag 4 mei 2005 in de 
Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 te Diepenheim. 

Het werk van Anne van de Pals is geïnspireerd op ‘lijfelijk voelen’. De vormen van de objecten 
roepen associaties op met het menselijk lichaam, ook met die delen van het menselijk lichaam die je 
normaliter niet ziet. Meer in het algemeen lijkt het werk te gaan over begrenzingen, over binnen en 
buiten en het overschrijden van de grens daartussen.
Het materiaal dat de kunstenares hier veelal voor aanwendt is textiel, dekens en wol. Dit materiaal laat
zich transformeren, dwingen in driedimensionale vormen en ruimtes, terwijl het tegelijkertijd ook plat 
kan zijn. En kleurrijk.

Ter gelegenheid van haar tentoonstelling in de Kunstvereniging maakte Anne van de Pals 25 stuks 
‘Bloemachtigen’, objecten van wol die allen uniek zijn. Dezen zijn gedurende de tentoonstelling te 
koop voor € 50,-- per stuk.

De opening van de tentoonstelling op 19 maart wordt gewoontegetrouw afgesloten met een maaltijd in
de Kunstvereniging. De maaltijd zal ditmaal bestaan uit een frisse voorjaarssalade met kabeljauw.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor tot een week voor de opening aanmelden bij de 
Kunstvereniging.

Op zondag 17 april a.s. organiseert de Kunstvereniging Diepenheim een tweegesprek tussen 
kunstenaars Cornelis Rogge en Anne van de Pals. Aanvang van dit tweegesprek is om 11.00 uur.

Openingstijden Kunstvereniging Diepenheim
Zondag en dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur t/m 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen van 14.30 uur t/m 17.00 uur
’s Maandags gesloten

De toegang is vrij.

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Tine Zevenhuizen, tel. 
0547-352143 e-mail info@kunstverenigingdiepenheim.nl , www.kunstverenigingdiepenheim.nl. 

http://www.kunstverenigingdiepenheim.nl/
mailto:info@kunstverenigingdiepenheim.nl

	PERSBERICHT
	Openingstijden Kunstvereniging Diepenheim
	EINDE PERSBERICHT

