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Bart Scheerder spreekt over eigen werk in de Kunstvereniging Diepenheim.

Op zondag 22 januari 2006 om 11.00 uur houdt beeldend kunstenaar Bart 
Scheerder een lezing, met aansluitend een rondleiding, bij zijn werk in de 
Kunstvereniging Diepenheim. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. ‘Wederkerigheid van rangschikking bij latente 
vogelvrijverklaring’ van Bart Scheerder is nog te zien t/m woensdag 1 februari 
2006 in de Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 te Diepenheim.

De indringende mens en dierfiguren van Scheerder zijn poëtisch en ontroerend. Ze 
zijn ook fysiek, vleselijk en gewelddadig. Hij maakt de beelden met traditionele 
middelen; gips en verf, en hij begeeft zich hiermee in de marge van wat in de 
kunst de afgelopen jaren gebeurd. Zijn 'verblijf op afstand' in Frankrijk versterkt 
deze indruk. Bij Scheerder tref je geen nieuwe media of moderne materialen 
aan. Hij blijft trouw aan de uitgangspunten die hij al jaren geleden, reeds op de 
Rietveldacademie formuleerde. Door hun indringende rauwheid maken de 
beelden evenwel indruk en in hun gewelddadigheid en onderwerpskeuze zijn ze
van deze tijd of eigenlijk tijdloos. Het zijn beelden die blijven hangen temidden 
van het ons omringende beeldenbombardement van de moderne media.

De entree voor de lezing bedraagt € 2,50, leden van de Kunstvereniging betalen 
€ 1,50. Zoals gebruikelijk wordt u onthaald op koffie met lekkers. 

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
Op maandag gesloten

EINDE PERSBERICHT

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

mailto:info@kunstverenigingdiepenheim.nl
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