íI
t

,

a

!

o

KunsËvereniging Diepenheim presenteert zes kunstwerken op loca tie
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nstwerken op locatie'

Ricardo Brey (CubalBelgië): Flash of the Spirit
Hans Op de Beeck (België): Small Garden
Huang Yong Ping (China/Frankrijk): 'Un immigrant sans papiers'
Sara Rajaei (Iran/Nederland): Charismatic fates & vanishing dates
Joseph Semah (Israël/Nederland): Shibboleth (Between remembering and retelling)
Koen Vanmechelen (België): The Cosmopolitan Chicken: eight generations

6Internationale kunstenaars kiezen positie, in en rondom Diepenheim.
Projecten op locatie voor de jubilerende Kunstvereniging Diepenheim.
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Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van'kunst in Diepenheim' presenieert Kunstvereniging
Diepenheim zes locatie specifieke kunstwerken van internationale hedendaagse kunstenaars.
De kunstwerken zijn allen te vinden op bijzondere locaties, op loopafstand van de Kunstvereniging.
Het werk van de betrefiende kunstenaars kenmerK zich door de ondeaoekende geest en de manier
waarop het poëzie aan engagement koppelt. De kunstenaars werden voorgedragen door Roel
Arkesteijn, conservator van het GEM (museum voor actuele kunst, te Den Haag).
De zes projecten onderstrepen de vemronrenheden van de Kunstvereniging en vragen aandacht voor de

bijzondere historische en geografische eigenschappen van Diepenheim. De geschiedenis is nadrukkelijk
aanwezig in de vorm van zes kastelen en landgoederen die herinneren aan de tijd dat de landadel hier
de dienst uitmaakte. Terwijl Diepenheim haar landelijkheid heeft behouden, is op hetzelfde moment de
voortschrijdende globalisering merkbaar, onder meer in het ontstaan van Vinex-wijkjes en in de
oprukkende grootschalige landbouw en veeteelt, De projecten vormen tegelijk een ode aan het
opvallend gevarieerde landschap van Diepenheim: op een klein oppervlak wisselen weilanden, bossen,
beekjes, historische en hedendaagse bebouwing elkaar snel af. De landschapselementen hebben met
elkaar gemeen dat ze alle door mensenhanden zijn aangelegd.
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De geselecteerde kunstenaars delen een onderzoekende, nieuwsgierige mentaliteit. Ze interesseren zich

allen op de een of andere manier voor ondenverpen die raken aan verstedelijking, herinnering, natuurcultuur, medialisering, interactie tussen verschillende culturen, sociale problematielg het verre en het
nabije.De kunstenaars realiseren de tijdelijke,'locatie-specifleke interventies'in de openbare ruimte van
Diepenheim op zelf bepaalde locaties. Ze variëren van een voormalig dorpscafé tot glooiende weilanden
en van karakteristieke gebouwen in Diepenheim tot een Vinex-wijk.

Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid de kunstwerken bezoeken.
In de Kunstvereniging Diepenheim is een vouwblad/routebeschrijving verkijgbaar waarin de locaties
aangegeven zijn. De Kunstvereniging is geopend van dinsdag tlm zondag van 12.00 tot 17.00 uur,
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Diepenheim presenteert zes kunstwerken op locatie'

wordt mogelijk gemaalc door:
De Mondriaan Stichting (Mondriaan Foundation)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap
Prins Bernhard Cultuufonds
Cogas Cultuurfonds
De Provincie Overijssel
Gemeente Hof van Twente
De leden van de KunsWereniging

Wij bedanken in het bijzonder al onze locatiehouders

Over de deelnemende kunstenaars en hun werk
Hans Op de Beeck (Turnhouq België 1969. Woont en werkt in Brussel)
Hans Op de Beeck werd bekend met werken in zeer uiteenlopende disciplines die de vervreemding tonen die
besloten ligt in het moderne leven. Vervlakking, eenvormigheid en miscommunicatie lijken overal op de loer te
liggen. De situaties die Op de Beeck voor het voetlicht brengt, ademen veelal een sfeer van diepe desolaatheid en
leegte. De moderne wereld zoals die door Op de Beeck wordt gepresenteerd is een unheimlich niemandsland,

waarin voor mensen nauwelijks nog plaats is,
De kunstenaar werd uitgenodigd vanwege die preoccupatie met de rafelranden van de stad en
Vinex-wijkjes, zoals die ook in Diepenheim oprukken. Aan de rand van zo'n nieuwbouwwiikie
realiseerde Op de Beeck een installatie met de titel'Small Garden': een ommuurde tuin waarin het

winter is, midden in de zomer.
Ricardo Brey (Havana, Cuba, 1955, Woont en werkt in Gent, België)
Het werk van Ricardo Brey houdt verband met onder meer de verhouding van de mens tot de natuur, met de
interactie tussen verschillende culturen en religies, met culturele identiteit en met zijn eigen Afro-Cubaanse
wotels. Brey groeide op in Havana en vestigde zich in 1991 in Gent. Sinds zijn deelname aan Documenta IX in
Kassel (1992) groeide zijn bekendheid snel,

In het historische'Ottenhuis'- een zogeheten Los Hoes uit L775 - exposeeÍt Ricardo Brey de

installatie Flash of the Spirit. Een Afrikaans masker met sporen van bladgoud vormt hierin het
middelpunt. Een mysterieus werlg dat contrasteert met de vervallen staat van het oude gebouw, In
het werk dat hij speciaal voor Diepenheim maakte gaat de kunstenaar in op de tegenstelling natuurcultuur, de geschiedenis en de afwezigheid van een multiculturele gemeenschap in Diepenheim. Het
werk van Ricardo Brey houdt verband met onder meer de verhouding van de mens tot de natuur,
met de interactie tussen verschillende culturen en religies, met culturele identiteit en met zijn eigen
Afro-Cubaanse wortels.
Huang Yong Ping (Xiamen, China, 1954. Woont en werkt in Parijs)
Huang Yong Ping is - onder meer sinds Les Magiciens de la Terre - bekend geworden met ovenveldigende,
tactiele installaties die een veelheid aan referenties hebben, waaronder de politiek, kunstgeschiedenis, natuur,
niet-Westerse culturen en globalisering, Zijn grootschalige installaties bestaan vaak uit opgezette of levende
dieren, waaronder slangen, schildpadden en vogelspinnen en zijn vaak sterk verbonden met noties uit het
Taoïsme en andere oude Chinese culturen,

Voor Kunstvereniging Diepenheim ontwierp Huang een nieuwe buitensculptuur. Voor een van de
vele Diepenheimse weilanden concipieerde hij een reusachtige huifl«ar. Op de passagiersplaats is
een uit Zuid-China afkomstige koe zichtbaarr'een immigrant zonder papieren', zoals de kunstenaar
deze betitelt.

Sara Rajaei (Iran, 1976. Woont en werkt in Amsterdam en

Teheran)

Sara Rajaei studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en voltooide recent de
Rij ksakademie in Amsterda m.
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In'De Pol'in de Raadhuisstraat, een verlaten dorpscafé en herberg, presenteeË zij een nieuwe,
speciaal voor dit project vervaardigde koÉe videofilm over weemoed, verlangen en herinneringen
aan voorbije tijden.
Koen Vanmechelen (Sint Truiden, België, 1965. Woont en werkt in Meeuwen, België)
De Vlaamse kunstenaar Koen Vanmechelen werkt al jaren aan zijn project The Cosmopoiitan Chicken. in dit
project, dat zich afspeelt op het raakvlak van globalisering, biotechnologie, ethiek en kunst, kruist Vanmechelen
internationale en regionale kippenrassen tot multiculturele bastaards van kleurrijke pluimage. Zijn jarenlange
fokprogramma zal uiteindelijk resulteren in een kosmopolitisch kippenras, dat alle nationale varianten in zich zal
verenigen. Zijn meest recente kruising vormt een genetische mix van de Braziliaanse Auracama en zijn tot duwer
ontstane'Mechelse Auracama', die Belgisch, Frans, Engels, Amerikaans, Duits, Nederlands en Mexicaans en Thais
bloed in zich heeft.

De kunstenaar werd voor de KunsWereniging uitgenodigd om een kosmopolitische interventie te
plegen tussen de Diepenheimse farms met raszuivere Hollandse kippen. Hij koos een omvangrijk
openbaar weiland aan de dorpsrand, op de kruising van de Broenshof en de Raadhuisstraat, op een
steenworp afstand van de Kunstvereniging en Huis De Pol, In de vorm van,alle acht broedparen in
een veeÉien meter lange, zes meter brede kippenren presenteert Vanmechelen de tot nog toe acht

stadia van zijn Cosmopolitan Chicken Project.
Joseph Semah (Baghdad, 1948. Woont en werkt in Israël en Nederland)
Neemt met zijn artistieke en studieuze werk waarin ethiek een voorname rol speelt, een geheel eigen plaats in
binnen de Nederlandse kunstwereld. Zijn kunstwerken en geschriften vormen de neerslag van een diepgravend
interdisciplinair onderzoek op zulke uiteenlopende gebieden als filosofie, (cultuur)geschiedenis, theologie,
literatuur, biologie, (geo)politiek, etymologie en kunstgeschiedenis. In een tijd van verregaande specialisatie en
fragmentatie doet Semah een poging om een eenheid van kennis te behouden, Zijn werk zou als een Mnemosyne
atlas getypeerd kunnen worden: een corpus dat de herinnering in stand houdt aan gedachtegoed en
gebeutenissen die anders in vergetelheid dreigen te raken. Semah is, ook in letterlijke zin, een radicale
kunstenaar: met z'rjn werk roept hij de ideotogische woftels van onze cultuur in herinnering, die - veelal impliciet
nog steeds bepalen hoe we naar de wereld kijken.

-

Op vier locaties in Diepenheim plaatst Semah neonsculpturen met Hebreeuwse teksten die verband

houden met tolerantie en verbroedering. Bovendien realiseeÉ hij een onzichtbare interventie op een
historische locatie in Diepenheim.
Rondleidingen
Er zgn rondleidingen mogel'rjk voor groepen vanaf vijf personen. Neem hier over contact op met de
Ku nstveren ig n g via telefoon n u m mer 0547 -352L43.
i

Catalogus
Er versch$nt een catalogus in de vorm van een verzamelmapje waarin de 'zes kunstwerken op locatie' uitvoerig
worden gedocumenteerd.
Pr'rjs € 2,50. Voor leden van de Kunstvereniging € 1,00.

In de Kunstvereniging is tijdens de exposities buiten een tentoonstelling te zien over 25 jaar kunst
in Diepenheim. tot en met 6 september 2OO6.
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lubileumeditie
Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Kunstvereniging Diepenheim in 2005 ontwierp Jan van der
Ploeg ook voor de Kunslvereniging Diepenheim een bijzondere muurschildering.

é,
€

De muurschildering kan in drie formaten woroen u,tgevoerd, U heeft de keuze uit zwat, blauw en oranje. Het
werk kan horizontaal of verticaal geplaatst worden en wordt door de kunstenaar persoonljk btj u thuis op de muur
aangebracht. Het werk is overdraagbaar door middel van een certificaat, Ais u verhuist, kan het werk
'meeverhuizen'.
Formaat 60 x 45 cm, prijs € 575,-.
Formaat 90 x 120 cm, prijs € 1125,-,
Formaat 240 x 180 cm, prijs € 2225,-.
Prijs is inclusief bhni,
Deze bijzondere jubileumeditie is te bezichtigen. De twee kleine formaten tijdens openingst'tjden in de
Kunstvereniging Diepenheim. Het grote formaat iijdens kantooruren in het naastgelegen kantoor van
architectenbureau Ten Dam/De Leeuw, Grotestraat 19,
Als lid van de Kunstvereniging Diepenheim ontvangt u een korting van 10o/o op de aanschaf van kunsiwerken.
Nog geen iid van de Kunstvereniging Diepenheim? Wordt dan nu voor ten minste twee jaar lid en profiteer mee.

Jan van der Ploeg exposeert van 16 december 2OO6 t/m 31 januari 2OA7 in de Kunstvereniging

Diepenheim.

Achterqrondinformatie over de Kunstvereniqinc Dieoenheim
Kunswereniging Diepenheim is opgericht in 1990 en als organisatievorm geënt op het model van de Duitse
'Kunswerein'. De activiteiten van de vereniging worden organisatorisch en deels financieel gedragen door haar
leden. De Kunstvereniging is zodanig uníek in haar soort in Nederland.
De vestigingsplaats maakt de organisatie des te opmerkelijker: anders dan de meeste van de Duitse voorbeelden,
is de Kunstvereniging Diepenheim gevestigd in een stadje met zo'n 2700 inwoners, in Overijssel. De organisatie

maakt niet alleen tentoonstellingen van hedendaagse kunst in het eigen gebouw, zij vervuli ook een pioniersrol op
het gebied van de toepassing van kunst in de openbare ruimte. Sinds 1981 ztjn de initiatiefnemers van de
Kunstvereniging Diepenheim actief met hel initiëren en organiseren van kunstprojecten in en rondom Diepenheim.
Op 28 juni 2006 heeft medeoprichter van de Kunstvereniging, de heer Harrie ten Dam, de prestigíeuze Zilveren
Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen uit handen van Hare Malesteit Koningin Beatrix.
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