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Tweegesprek in de Kunstvereniging Diepenheim

Op zondag 22 oktober om 11.00 uur vindt in de Kunstvereniging 
Diepenheim een tweegesprek plaats tussen Jetteke Bolten, 
kunsthistoricus en directeur van Stedelijk Museum De Lakenhal in 
Leiden, en beeldend kunstenaar Loes van der Horst. De tentoonstelling 
Getekend Beeld van Loes van der Horst is nog te bezichtigen t/m 
woensdag 1 november 2006 in de Kunstvereniging Diepenheim, 
Grotestraat 17 te Diepenheim.
 
“Met twee kanten van een vlak kan ik beter de ruimte in dan vanuit de massa”, 
zei Loes van der Horst (1919, Noordwijk) over het werk Getekend beeld, dat zij 
maakte voor haar expositie in de Kunstvereniging Diepenheim. Tegelijkertijd 
doet zij daarmee een treffende uitspraak over haar gehele oeuvre. 

Getekend Beeld bestaat uit drie lange banen Chinees papier die hangen in de 
hoge ruimte van het gebouw. Het papier is aan beide zijden betekend met 
zwarte drukinkt. Een gebroken baan in vier stukken. Dunne lijnen suggereren 
beweging. Zijn de banen onderbroken of groeien de vier stukken juist naar 
elkaar? De twee buitenste tekeningen hebben een zekere dynamiek. De 
middelste is meer stabiel. 

Naast de zuivere abstractie van Getekend Beeld zijn in de Kunstvereniging ook 
tekeningen te zien waarvan de vormen raken aan de realiteit. Tekeningen waarin
vooral weidse landschappen, de horizon, het uitspansel of wolkenluchten te 
herkennen zijn en soms plantaardige vormen of de menselijke figuur. Was de 
natuur in al haar uitingsvormen een inspiratiebron voor het werk van Loes van 
der Horst of ging het werk gaandeweg op de natuur lijken? De kunstenaar haalt 
haar schouders. Het is nauwelijks na te gaan wat er eerst was. Haar werk 
wortelt in het enorme reservoir aan beelden dat zij gedurende haar leven lang in
haar geheugen heeft opgeslagen.

De toegang is vrij. Wij verzoeken u voor het tweegesprek op tijd aanwezig te 
zijn. Ter gelegenheid van Kunstmoment bieden wij u koffie, thee of frisdrank met
’iets erbij’ aan voor € 1,00 
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Noot voor de redactie: Voor nadere informatie of beeldmateriaal kunt u contact 
opnemen met Tine Zevenhuizen. T 0547 352143 of 
E zevenhuizen@kunstvereniging.nl Ontvangt u onze persberichten liever per 
post? Laat het ons dan even weten.
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