
Voor nadere informatie over de

Kunstverenigrng kunt u trjdens kantooruren
bel1en ofschriftelgk de gewenste infomratie
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Prisma Reklamebureau, Diepenheim

Provincie Overijssel
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'Er zijn zo van die plaatsen waarvan je nooit zou

venvachten dat het bclangrijk kan wordcn, datje cr

zelis gercgeld naar toe zal gaan, omdat het ècht mcetclt

in dc kunsnvereld'.
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'Het is beslist geen plaatseiijk amateurclubje met een

wat serieuzer geworden hobby. Er hebben kunstenàars

van intcrnationale reputatie geëxposeerd, er

verschijncn goed verzorgde catalogi cn er is een

expositieprogramma met een duidelijkc eigen lijn'.



Bron:

WouterWelling,
'Uitbundig feestgeba"lc voorjarig Diepenheirn',
De Volkskrant, 20 augustus 1991.

Een'ondememing'die startte als Galerij 1881

en tussentijds versterkt werd met een stichting
Beeld-en-Route, begon een kleine tienjaar
la;ter aaneen nieuw avontuur onder de naam
Kunswereniging Diepenheim.

Stil gestaan hebben we in die tienjaar dus niet.
Stil zitten kunnen we evenmin.'W.ie zich maar

enigszins verbonden voelt met de

kunstbeweging in Diepenheim kan zijn
energie kwijt in het bestuur, in een commissie,

als suppoost ofanderszins.

Het is na tienjaar goed om de balans op te
maken en de nieuwe vereniging te
presenteren door middel vandeze uitgave.
Mij geeft het tevens de gelegenheid om alle
betrokkenen, van leden en donateurs tot
kunstenaars, van bestuursleden tot
werkgroepleden, van gemeente tot provincie,
van Anjerfonds tot Roelvinkfonds, van
ministeries van WVC, Landbouw en Visserij
en Economische Zaken tot 1000-gulden-
sponsors, welgemeend te bedanken.
Maar ook om iedereen aan te sporen te blijven
meedoen.'Want, de Kunswereniging
Diepenheim moet en zàl in bewegingblijven.

Harrie ten Darn
uoorzitter Kuns tvereniging Diepenheim

Diepenheim is een oord met eeuwenoude
stadsrechten, maar geen stad. Het Stedeke,

zeggen wij. Het ligt schitterend in het groen

van de landgoederen van de vier kastelen die

zij n §rondgebied omringen.

De plaatselijke VW verkoopt het Stedeke

met de woorden: 'Deep'n gastvriej tussen

kasteel en boerderiej'.
Sinds een aantaljaren loopt in het mooie
Diepenheim daaraan parallel'Diepenheim,
Stedeke van Kunst, Kultuur en Kreativiteit'.
De aanleiding tot deze karakterisering is het
verschijnen van de Diepenheimse
kunstbeweging geweest. Haar elan en haar

succes voegde de dimensie'kunst' toe aan de

eeuwenoude cultuur en moedigde mensen uit
creatieve beroepen aan om zich onder ons te

vestigen.

De Kunswereniging Diepenheim bewijst in
haar nieuwe tentoonstellingsgebouw door
haar activiteiten op hoog artistiek niveau, dat

Over-de-IJssel te gaan voor geen kunstminner
een brug te ver zal worden. Er zljn d, zeer

velen, die regelmatig komen.
Ik was zelfonlangs aan de andere kant over de

IJssel. Daar zei mij iemand: 'Dus u komt uit
Diepenheim, die gemeente waar men zoveel
aan kunst doet'. FIet deed mij goed ver van
huis de waarheid te horen.

W. Mulder
b urgem ees ter v an D i ep enheim

In bewegrng blijven
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Over-de-[ssel,

geen kunstrninner



De Kunsrverenigrng Diepenheim rs in februan
1990 opgericht na samenvoegrng van de

vereniging Galerij 1881 en de Stichtrng Beeld-
en-Route.

De Diepenheimse kunstbe\rreglng dateert van
1981. Op 22 oktober r-an datjaar u'erd de

verenigrng 'Vrienden van Galenj 1 881'
otïicieel op gencht. A1s tento onste11in gsruimte
diende de zolder van het voormalige
gemeentehuis aan de Grotesrraat in
Diepenheim, gebour'vd in 1881.

Galerij 1881 rvas een initratrefvan enkele
kunstliefhebbers die kunst voor een breed
publiek toegankelijk rvilden maken. Er rverd
niet gekozen voor een commerciëie galerie,
maar voor een vereniging met leden en

donateurs van wie velen zich ais vn;u-illiger
inzetten.

Al spoedig werd de stichting Beeld-en-Route
in het leven geroepen. Vanaf1983 brak een

penode aan vanjaarlgkse beeldenroutes
gedurende de zomermaanden. Ook Beeid-en-
Route werd geheel gerund door vn;rvilligers.

Deze fi,vee, voor een klerne gemeenschap als

Diepenheim met haar 2700 rnrvoners zeer
voortvarende organisaties, onnvrkkelden zich
in ras tempo. De tentoonstellingsruimte van
Galerij 1 881 rverd iangzamerhand te krap
voor de steeds hoger gestelde eisen en Beeld-
en-Route s1oeg, toen in het midden van de
jaren tachtig beeldenroutes een landelijke
rrend werden. een nieuu-e weg in mer
proj ectmatige buitententoonstellingen
waarbrj ruimtelijk rverk op locatie rverd
gemaakt.

In 1990 deed zich de unieke mogelijkheid
voor om, in het kader van het toeristisch-
recreatieve project Hofvan Twente, met
financiële steun van de Rijksoverherd, de

provincie Ovenjssel, de gemeente en met
eigen inbreng een nieuw tentoonstellings-
gebouw te realiseren naast het oude
gemeentehuis.

De uitgangspunten van Galerij 1881 en Beeld-
en-Route werden opnieuw geformuleerd,
hetgeen leidde tot de oprichting van de

Kunsrverenigrng Diepenheim.

Dat Diepenheim zich als kunststadje kon
ontwikkelen is vooral te danken aan de inzet
die de initiatiefnemers en vrijwilligers
toonden om de Diepenheimse kunstbewegrng
van de grond te krijgen en tot onfwikkeling te

brengen, en aan de duideirjke , aanzichzelf
gestelde eis, om hedendaagse kunst van hoog
niveau te tonen. Zij werden daarbij vanafhet
begin financieel gesteund door de gemeente
en iater ook door de provincie Overijssei en de

Rr3ksoverheid.

D: nleuu'e Kunstvereniging heeft zich ten
ice 1 sesteld een hoogwaardig programma te
::a-rseren van tentoonstellingen en overige
acrrvlrerren op cultureel gebied.
D e r-erenigrng organiseert j aarlijks vier
renroonstelli.ngen van in principe telkens één

kunstenaar. De nadruk ligt hierbij op
hedendaagse ruimteirjke kunst. Deze
tentoonstellingen vinden plaats in het gebou'".

r-an de Kunstr.,erenigrng, eventueei aangevulc
met een buitenproject, wanneer dit relevant r,

voor het rverk van de betreÍfende exposant.
De duur van de tentoonstellingen is zes

u-eken. De begindata vallen steeds samen mei
de serzoenswisselingen. In de resterende
s'eken u.ordt een veeizijdig cultureel
programma geboden op het gebied van
hteratuur, muziek, theater, film en video.

In de nabSe toekomst wil de Kunswerenigrne
op een aantal locaties in en om Diepenheim
een bijzondere, in beginsel permanente
' architectonische ruimte' realiseren,
onnvorpen door kunstenaars (er zijn reeds

onrwerpen van Marien Schouten en Frank
Sciarone). De Kunswerenigrng wil zich
hiermee meer armslag verschaffen. Behalve d.
vierjaarlSkse tentoonstellingen en de ovenge
t5de15ke activiteiten kan zrj de bezoeker strak,
immers perrnanent enkele locaties bieden me:

een bij zondere invuiling.

o

o

0a
0a
o

unstvefenlsng

D

ó
a



o
à
o

o

G

6

Schoolprojecten

Als begeleiding van de
seizoententoonstellingen worden
schooiproj ecten georganiseerd voor
leerlingen van basrsscholen. De projecten
rvorden begeleid door kunsrhistorici en
besraan uir lessen. Iezingen en excursies naar
het tentoonstellingsgebouw.

De Kunsn'erenigrng adviseert, particulieren,
bednp-en. organisaties en instellingen bij het
samensreilen van een kunstcollectie, het
\ren\-en'en van incidentele kunstwerken of het
verstrekken van opdrachten. De vereniging
geeft ook adviezen omtrent de mogehjke
subsidies en belastingtechnische voordelen.
Daarnaast rvorden ook inrerne (bednjfs-)
exp o sities georganiseerd.

Kunstwissel

Een specitieke vorÍn van kunstbemiddeling is

Kunsnr-isse1. Grotere driedimensionale
kunsnverken, die via de reguliere kunstuitleen
nier beschikb aar ztjn, kunnen door bedrijven,
orgar.risarres. instellingen en overheden tegen
een relarief lage vergoeding brj de
Kunsn'erenrgrng worden gehuurd. De
kunsnverken u-orden regelmatig gewisseld.

B inn en Kunsnvissel rouleren uitsluitend
u'e rken r-an Overij sselse beeldend
kunslenaars. Het project biedt zowel de
de elr-rernende kunstenaars als de participanten
voordelen. De kunstenaars wordt de
mogel5kheid geboden hun werk aan een
breed publiek re tonen. De kans op verkoop
u-ordt zo vergroot en bovendien ontvangen zij
een deel van de betaalde vergoedingen. De
partrclpanten staan dankzij het project niet
voor de hoge investeringskosten die met name
aan ruimtelijk rverk verbonden zijn. f)e
Kunsn ereniging tenslotte heeft er voor de
toekomst een nieuwe inkomstenbron mee
aangeboord.

Tentoonstellingen

30-6t/rn3O-9-1990:
SjoerdBuisman
'Project Diepenheim'
(buitenproject met objecren en groeiprojecten
van wilgetenen en binnententoonstelling)

27-9 t/rn7o.-l7-1990:
Jan van Munster
(op eningstentoonstelling)

23 -12-1990 tl m 17 -2-199 I :
CorneliusRogge
'Portretten'

24-3t/n79-5-7991:
Adam Colton
'Sawings in Sicilian limestone'
Bekroonil met ile Sanilberynij s

22-6t/n 10-8-1991:
Presentatie'Kunstwissel' (zie aldaar)

17-8t/lm15-9-1997:
Cecile van der Heiden

J ub ileumtenn o nstelling
'1Ojaar Kunst in Diepenheim'

21-9 t/m 10-11-1991:
Arno Krarner
'Plaatsen en passages'

27 -12-799 1 t/ rn I G2-1992:
PjotrMiiller
Tien bouwwerken buiten
Tentoonstelling van beelden en tekeningen

27-3t/m17-5-1992:
Frank Sciarone
'Ik zie bloemen rood blauw'

20-6t/rn6-9-1992:
JohnKörrneling
'Tentoonstelling van goede beelden,
uitgekozen doorJohn Körmeling'

19-9 t/ln15-17-1992:
Paul Keizer enJohan Koers
Deel vier van het project 'Droomland'

19 -12-7992 t/ m 1 4 februari 1 993:
MarinusBoezelnT.
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Bij deelname aan Kunstwissel wordt op basis

vanjaarcontracten gewerkt, waarbij gekozen
kan worden uit binnen- en buitenobjecten.
De binnenobjecten worden twee keer perjaar
gewisseld. De buitenobjectenjaarlijks. De
kosten bedragen respectievelijk 3000 en 5000
gulden perjaar, inclusiefplaatsing, omruilen
en verzekering.
Enkele van de kunstenaars die op dit moment
deelnemen zijn:
Bertus Halfwerk, Bert Nijenhuis, Henk
Maassen, Bertine Bosch, Bert Meinen,Jan
Nap, Margreet Zwetsloot, Alwie Oude
Aaminkhoe Julia van Verschuer, Ans
Hulshof-Sekhuis, Henny Zandj ans, Martin
Stolk, Hans Rikken, Bert Otter,Jilles
'Waagmeester, Walraed Cremers, Marie
Eitink en Lotte van Sloten.
Kunstwissel wordt door de provincie
Overijssel gesteund met een startsubsidie.
Voor meer informatie is een folder
beschikbaar.

Organisatie

Zoals gesteld is de Kunswereniging
Diepenheim een particuliere vrijwilligers-
organisatie. Sinds 1990 werken er ook twee
betaalde parttime krachten, onder wie een

bet erder, die aangesteid kon worden in
samenwerkrng met de lokale WV, die haar
onderdak in het tentoonstellingsgebouw heeft.

Het reilen en zeilen van de totale organisatie is

en blgft echter een vrijwilligerstaak. In totaal
zijn er ruim zeventig leden die zich via het
bestuur en diverse werkgroepen actief
inzetten voor de vereniging. Vgfenveertig van
hen komen uit Diepenheim zelf, hetgeen een

hoog aantal is, gelet op de bevolkingsgrootte
en de in totaal circa tachtig verenigngen die
de kleine gemeente telt.

Overzicht van bestuur

en werkgroepen

Het bestuur draagt de

eindverannr,oordeigkheid voor alle door of
namens de Kunstvereniging Diepenheim
georganiseerde actrviteiten. Het bestuur is

tevens r.erantu-oordeluk voor de

ledenrven.ing.

Werkgroepen

De werkgroep Tentoonstellingen zorgt voor
de organisatie vanjaarlijks vier
tentoonstellingen en van één ofmeer
bijzondere evenementen, zoals

buitenprojecten. De rverkgroep wordt brj de

inrichting van de tentoonstellingen
geassisteerd door de sub-werkgroep
Uiwoenng/Plaatsing.

De werkgroep Culturele Activiteiten verzorgt
in samenwerking met haar sub-werkgroepen
(film/video, literatuur, muziek/theater,
educatie) een cultureel programma als

aanvuiling op het tentoonstellingsbeleid. Ook
organiseert de werkgroep ondersteunende
activiteiten bij openingen.

Deze werkgroep organiseert activiteiten
(lezingen, excursies, kleine tentoonstellingen)
met als doel de kennis van en interesse voor
(hedendaagse) architectuur te bevorderen.
Een recent project van de werkgroep was de
restauratie van een vakantiewoning van Gerrit
Rietveld in Markelo, die op initiatiefvan de
werkgroep tot stand kwam. Voorhaar
activiteiten ín1997 heeft de werkgroep het
thema 'Architectuur en Stad' gekozen, over
de hedendaagse architectuur in Groningen erl

Antwerpen).

De werkgroep Publiciteit streeft naar
bekendheid en herkenbaarheid van de

activiteiten van de Kunstverenigrng. Het
accent ligt daarbij op de mediabenadering.
Voor de leden en donateurs verzorgt de
werkgroep driemaandelij ks een Bulletin,r
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Donateurschap

Y oorf25,- perjaar bent u donateur van de

Kunsrvereniging Diepenheim.

- u onwangt vier keer perjaar het Bulletin met
daarin uitnodigingen voor alie

tentoonstellingen en activiteiten en nadere
bij zonderheden daarover.

Sponsorschap

Vastgesteide sponsorbij dragen heeft de

Kunstvereniging Diepenheim
vanzeifsprekend niet. Als voorbeeld volgt
hieronder de meest aantrekkelijke
mogelgkheid.
Brj een bijdrage van/1000,- perjaar gelden de

volgende voordelen:

- u\À, naam of dat van uw bedrijfrvordt
venneld op de lichtkrant bij de entree

- u/uw bedrijfgeniet gedurende vrjfjaar
dezelfde voordelen als een lid van de

Kunsfvereniging Diepenheim, dus:

- vier keer perjaar het Br.rlletin, met daarin
uitnodigrngen voor alle tentoonstellingen en
activiteiten en nadere bijzonderheden
daarover

- korting op de entreeprijzen van alle culturele
activiteiten
- aanzienlSke korting op de door de

Kunstvereniging uit te geven catalogr,
vouwbladen, etc.

- voor de/1000,- sponsors wordt éénmaal

laarlSks een bijzondere activiteit
georganiseerd.

Daarnaast geldt dat u gedurende vijtjaar:
- advies kunt krijgen bij kunstaankopen c.q. de

inrichting van uw bedrijfspand met kunst
- recht heeft op kunstbemiddeling
- in overleg gebruik kunt maken van de

faciliteiten van het gebouw van de

Kunstvereniging en van door de vereniging
aangeboden activiteiten als lezingen,
rondleidingen en excursies.

waarin informatie is opgenomen over de
seizoententoonstellingen en de andere
activiteiten.

De werkgroep Beheer en Exploitatie is
verantwoordelijk voor de personeie,
administratieve en huishoudelijke zaken en
voor het onderhoud, de algemene
voorzieningen en de inventaris van het
gebouw. Daarnaast zorgt de u,erkgroep voor
de exploitatie brj openingen en andere
activiteiten in het gebouw.

De werkgroep Frnanciën en Sponsoring
draagt zorg voor de financiële acquisitie via
subsidies, fondsen en sponsoring. Daarnaast
houdt zg zich bezig met Kunstwissel en met
ledenu,erving.

Lidmaatschap

Voor/ 50,- perjaar bent u lid van de

Kunstvereniging Diepenheim.

- u ontvangt vier keer perjaar het Bulletin,
met daarin uitnodigrngen voor alle
tentoonstellingen en activiteiten en nadere
bij zonderheden daarover

- korting op de entreeprijzen van alle culturele
activiteiten
- aanzienlijke korting op de door de
Kunstverenigrng uit te geven catalogr,
vourvbladen. etc.


