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Loes van der Horst exposeert in Kunstvereniging Diepenheim

Op zaterdag 16 september 2006 vanaf 16.00 uur vindt in de Kunstvereniging Diepenheim de 
opening plaats van de tentoonstelling van Loes van der Horst. Speciaal voor haar 
expositie in de Kunstvereniging maakte zij de installatie ‘Getekend beeld’ dat een 
centrale plaats inneemt in de ruimte. De tentoonstelling wordt ingeleid door vormgever 
en hoogleraar Wim Crouwel. Het werk van Loes van der Horst is te bezichtigen van 
zaterdag 16 september t/m woensdag 1 november 2006 in de Kunstvereniging 
Diepenheim aan de 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 voor haar expositie in de Kunstvereniging 
Diepenheim maakte. 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.

----

Kunstvereniging Diepenheim presenteert zes kunstwerken op locatie

Nog tot 30 oktober 2006 is in en rondom Diepenheim de expositie Kunstvereniging Diepenheim 
presenteert zes kunstwerken op locatie te zien. Zes internationale kunstenaars kozen een 
locatie in en rondom Diepenheim en maakten speciaal voor deze plekken zes unieke tijdelijke 
werken. 

De kunstenaars delen een onderzoekende nieuwsgierige mentaliteit. Ze interesseren zich allen op de 
een of andere manier voor onderwerpen die raken aan verstedelijking, herinnering, natuur-cultuur, 
medialisering, interactie tussen verschillende culturen, sociale problematiek, het verre en het nabije. 

Ricardo Brey, Flash of the Spirit,
Hans Op de Beeck, Small Garden,
Huang Yong Ping, Un immigrant sans papiers,
Sara Rajaei, Charismatic fates & vanishing dates,
Joseph Semah, Shibboleth (Between remembering and retelling),
Koen Vanmechelen, The Cosmopolitic Chicken: eight generations,

De Kunstvereniging Diepenheim vormt het startpunt voor de wandeling langs de zes kunstwerken. Hier
is een plattegrond en aanvullende documentatie verkrijgbaar.

----

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

De toegang is vrij.
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Noot voor de redactie: voor nadere informatie of beeldmateriaal kunt u contact 
opnemen met Tine Zevenhuizen. Telefoon 0547-352143 of E-mail 
info@kunstverenigingdiepenheim.nl
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