
Art Amsterdam en de Kunstvereniging Diepenheim

Na aarzelingen bij het Bestuur vorig jaar, om deel te nemen aan de Art Amsterdam, is er dit jaar
besloten dat wel te doen en heeft men zich laten overtuigen van het feit dat een dergelijk podium
een  bijzondere  plek  is  om  je  als  instituut  te  presenteren.  Hoewel  invulling  van  de  stand
aanvankelijk soms tot bizarre discussie leidde, waarin het erom ging hoe en met wat wij ons nu
presenteerden, is er uiteindelijk besloten de kunst te laten prevaleren. 

Met tekeningen van Hanna Nitsch, Shelagh Keeley, ruimtelijk werk en een tekening van Chris
Baaten en Marianne Theunissen was de stand gevuld, maar kwamen de werken toch redelijk tot
hun recht. Het bedachte “meubel” voor de presentatie van de PowerPoint, oogde duidelijk te
groot en vormde een sta in de weg als het druk was in de stand. Des al niet te min was het nodig
om ook boekjes en catalogi te kunnen tonen.

De speciaal gemaakte folder met informatie over de KVD/DCD vond gretig aftrek en er zijn er
honderden meegenomen. Opvallend bleef al die dagen dat er vanuit het publiek nauwelijks tot
geen belangstelling was voor de publicaties over A1, AanZet en andere projecten. Dit terwijl de
Tekeningencahiers gretig bekeken werden en ook verkocht. 

De bezetting van de stand met drie personen was zeer nodig en waardevol. Slordig dus dat er
zaterdag maar twee medewerkers de stand bezetten, terwijl er volgens het rooster ook die dag
drie mensen zouden zijn!!!

Het inhoudelijke idee om werken te laten zien die als preview werkten voor tentoonstellingen die
nog moeten komen in de KVD werkte goed. Het maakte (op basis van opmerkingen van publiek
in de gesprekjes) hen nieuwsgierig om vooral eens een keer echt te komen kijken in Diepenheim. 

De getoonde PowerPoint had erg veel effect als je in een gesprek eens even iets over de plek
Diepenheim en vooral over het gebouw van de KVD wilde vertellen en laten zien. 

Menige kunstenaar meldde zich, al dan niet met een visitekaartje, met de vraag of we eens naar
hun website wilden kijken om het werk te beoordelen. In de hoop dat ze een tentoonstelling
zouden krijgen in D. 

Concluderend kunnen we zeggen dat de deelname aan de Art Amsterdam meer dan zinvol is
geweest.  Om  de  KVD  de  gehoopte  grotere  naamsbekendheid  te  geven  heeft  gewerkt.  De
brochure is een groot succes gebleken en over kwaliteit van het getoonde werk is überhaupt geen
discussie geweest, omdat de reacties uiterst positief waren. Deze duidelijke keuze van een soort
preview  werkte.  Vraag  blijft  nu  natuurlijk  moet  de  KVD  volgend  jaar  weer  naar  de  Art
Amsterdam? Het antwoord hierop zou vanuit het succes van nu positief kunnen zijn, maar dan
dient  zich  onmiddellijk  de  vraag  aan,  als  we  dat  doen,  hoe  zouden  we  ons  dan  moeten
presenteren?  Moet  de  stand  dan  misschien  eens  door  een  kunstenaar  helemaal  worden
aangepakt? Zoeken we een duidelijk thema? Is de combinatie van ruimtelijk werk en tekeningen
gewenst? Is de informatie die je kunt verstrekken voldoende nieuw, zodat we niet in herhalingen
vervallen? Zowel visueel als qua brochures en boekjes?  (AK)


