
Kunstvereniging
Diepenheim
presenteert
zes ku n stwe rke n
op locatie

Kunstverenigi ng Diepenheim
p rese ntee rt

zes kunstwerken op locatie
is mogelijk gemaakt door:

Mondriaan Stichting (Mondriaan Foundation)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Cultuur van deVlaamse Gemeenschap

Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Overijssel

Cogas Cultuurfonds
Gemeente Hof van Twente

Leden Kunstvereniging Diepenheim

Sponsoren

Kruit Systeembouw, Geldrop
Loonbedrijf Pelle, Hengevelde

Aannemersbedrilf Ten Thile, Diepenheim

De heer en mevrouw Korporaal

Locotiehouders

Familie Olildam
Familie Polman

Familie Boink

MevrouwW. Dekker
Familie Hofhuis

De heer E. van Keulen en mevrouw M. Dilksterhuis
Waterschap Regge en Dinkel

Architectenbureau Ten Dam De Leeuw
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I FLASH OI THE SPIRIT
RICARDO BREY
Raadhuisstraat - Het Ottenhuis

Havana, Cuba, l955.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 wortels. Brey groeide op in Havana en

vestigde zich in 199 I in Gent. Sinds zíjn deelname aan Documenta
lX in Kassel (1992) groeide zijn bekendheid snel.

ln het historische Ottenhuis - een zogeheten Los Hoes uit 1775 -
exposeert Ricardo Brey de installatie Flosh of the Spirit. Een Afri-
kaans masker met sporen van bladgoud vormt hierin het middel-

punt. Een mysterieus werk, dat contrasteert met de vervallen

staat van het oude gebouw. ln het werk dat hij speciaal voor Die-
penheim maakte gaat de kunstenaar in op de tegenstelling natuur-

cultuur, 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 na-

tuur, met de interactie tussen verschiliende culturen en reirgres,

met culturele identiteit en met zijn eigen Afro-Cubaanse wortels.

2 CHARISMATIC FATES & VANISHING DATES

SARA RAJAEI
Raadhuisstraat - De Pol

lran, l976.Woont en werkt in Amsterdam en Teheran

Sara Rajaei studeerde aan de Koninklijl<e Academie van Beelden-

de Kunsten in Den Haag en voltooide recent de Rilksakademie in

Amsterdam.

ln De Po/ in de Raadhuisstraat, een verlaten dorpscafé en herberg,

presenteert zij een nieuwe, speciaal voor dit project vervaardig-

de korte videofilm over weemoed, verlangen en herinneringen aan

voorbije tijden.

3 ÏHE COSMOPOLITIC CHICKEN:
EIGHT GENERATIONS
KOEN VANMECHELEN
Raadhuisstraat I hoek Broenshof

SintTruiden, Belgiè, l965.Woont en werkt in Meeuwen, België

4 SHIBBOTETH
(BETWEEN REMEMBERING AND RETELLING)

fosEPH sEMAH
Grotestraat - vier locaties

Baghdad, l948.Woont en werkt in lsraël en Nederland

Neemt met ziin artistieke en studieuze werk waarin ethiek een

voorname rol speelt, een geheel eigen plaats in binnen de Neder-

landse kunstwereld.Ziin kunstwerken en geschriften vormen de

neerslag van een diepgravend interdisciplinair onderzoek op zul-

ke uiteenlopende gebieden als Íilosofie, (cultuur)geschiedenis,

theologie, literatuur, biologie, (geo)politiek, etymologie en ku nst-

geschiedenis. ln een tijd van verregaande specialisatie en íragmen-

tatie doet Semah een poging om een eenheid van kennis te be'
houden. Ziin werk zou als een Mnemosyne atlas getypeerd l(un-

nen worden: een corpus dat de herinnering in stand houdt aan

gedachtegoed en gebeurtenissen die anders in vergetelheid drei-
gen te raken. Semah is, ook in letterlijke zin, een radicale kunste-

naar: met ziin werk roept hii de ideologische wortels 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 realiseert hij een onzichtbare interven-

tie op een historische locatie in Diepenheim.

5 SMALL GARDEN
HANS OP DE BEECK
Kremersweide

Turnhout, België, l969.Woont en werkt in Brussel

Hans Op de Beeck werd bekend met werken in zeer uiteenlo-
pende disciplines die de vervreemding tonen die besloten Iigt in
het moderne leven.Vervlakking, eenvormigheid en miscommuni-

catie lilken 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 niemands-

land, waarin voor mensen nauwelíjks nog plaats is.

De kunstenaar werd uitgenodigd vanwege die preoccupatie met
de rafelranden van de stad enVinex-wijkjes, zoals die ook in Die-
penheim oprukken.Aan de rand van zo'n nieuwbouwwijkje reali-



De Vlaamse l<unstenaar Koen Vanmechelen werkt al laren aan ztln

project The Cosmopoliton Chicken. ln dit proiect, dat zich aíspeelt

op het raakvlak van globalisering, biotechnologie, ethiek en kunst,

kruist Vanmechelen internationale en regionale kiPPenrassen tot
multiculturele bastaards van kleurrijke pluimage. Ziin iarenlange
íokprogramma zal uiteindelijk resulteren in een kosmopolitisch

kippenras, dat alle nationale varianten in zich zal verenigen. Ziin

meest recente kruising vormt een genetische mix van de Brazili-

aanse Auracama en zijn tot dusver ontstane'Mechelse Auracama',

die Belgisch, Frans, Engels,Amerikaans, Duits, Nederlands en Mexi-

caans en Thais bloed in zich heeít.

De kunstenaar werd voor de Kunstvereniging uitgenodigd. qm

een l<osmopolitische interventie te plegen tussen de Diepenheim-

se boerderijen met raszuivere Hollandse kippen. Hii koos een

omvangrijk openbaar weiland aan de dorpsrand, op de kruising

van de Broenshoí en de Raadhuisstraat, oP een steenworP

afstand van de Kunstvereniging en Huis De Pol. ln de vorm van

alle acht broedparen in een veertien meter lange, zes meter

brede kippenren presenteert Vanmechelen de tot nog toe acht

stadia van ziin Cosmopoliton Chicken Proiect.

IeksÍ Roel Arkesleijn

Redoctie Tine Zevenhuizen

Fotogrofie Ruben Keestra

Vormgeving Sepp Bader

Druk Hassink Drukkers

seerde uP de óeecK eer

ommuurde tuin waarin het winter is, midden in de zomer.

ó UN IMMIGRANT SANS PAPIERS
HUANG YONG PING
Goorseweg / Nijenhuizerlaan

Xiamen, China, l954.Woont en werkt in Parils

HuangYong Ping is - onder meer sinds Les lvlogicíens de laTerre -
bel<end geworden met overweldigende,tactiele installaties die een

veelheid aan referenties hebben, waaronder de politiek, l<unstge-

schiedenis, natuur, niet-Westerse culturen en globalisering. Ziin

grootschalige installaties bestaan vaak uit oPgezette of levende

dieren, waaronder slangen, schildpadden en vogelspinnen en ziin

vaak sterk verbonden met noties uit hetTaoÏsme en andere oude

Chinese culturen.

Voor Kunstve reniging Diepenheim ontwierp Huang een nieuwe bui-

tensculptuur.Voor een van de vele Diepenheimse weilanden con-

cipieerde hil een reusachtige huifkar. Op de passagiersplaats is

een uit Zuid-China afkomstige koe zichtbaar,'een immigrant zon-

der papieren', zoals de kunstenaar deze betitelt.

CATALOGUS
Er verschijnt een catalogus in de vorm van een verzamelmapie

waarin de'zes kunstwerken op lccatie' uitvoerig worden gedocu-

menteerd.

Prils € 2,50. Voor leden van de Kunstvereniging € 1,00.

ln de Kunstvereniging is tijdens de exposities buiten een tentoon-

stelling te zien over 25 jaar kunst in Diepenheim tot en met

6 september 2006.

RONDLEIDINGEN
Er zijn rondleidingen mogeliik voor SroePen vanaf viif Personen.
Neem contact op met de Kunstvereniging Diepenheim.

Telefoonnummer 0547-352 I 43.

KUNSTVERENIGING DIEPENHEIM
Grotestraat 17 7478 AA Diepenheim

T 0547 352t43.
F 0547 35 r4s r

E inío@kunstveren igingdiepen heim.n I

www.ku nstveren igi ngd iepen heim. n I
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