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      ...aber auch dann fehlt ein Fehler 
Deze zomer treft u in Kunstvereniging Diepenheim 
raadselachtige sculpturale zwarte vormen aan. Voor de 
Biënnale van Sharjah in de Verenigde Arabische 
Emiraten maakte Suchan Kinoshita (Tokio 1960) 
zogeheten ‘Isofollies’. Het afval dat geproduceerd wordt 
tijdens het opbouwen van deze expositie wikkelde zij in 
zwart thermofolie. Hun vorm wordt dan ook bepaald 
door de inhoud. Na afloop van de Biënnale komen deze 
werken rechtstreeks naar Diepenheim. Hier voegt de 
kunstenares het stof en de rotzooi van de Diepenheimse 
tentoonstelling toe aan de reeds bestaande werken. 
De ‘Isofollies’ nemen zo de restanten van hun tijdelijke 
verblijfplaatsen in zich op. Ze zijn vergelijkbaar met 
zwarte gaten in het heelal, gemaakt van zware materie 
die het stof van hun eigen ontwikkeling aantrekken en 
vasthouden. De tijd is geconserveerd, geïsoleerd in 
zwart folie. 

Speciaal voor haar tentoonstelling in Kunstvereniging 
Diepenheim vervaardigt Suchan Kinoshita een ‘klok’. 
Een tekening van haar zeven jarige dochter vormt 
hiervoor de basis. Zoals vaker bij haar werk wordt het 
voor een groot deel ter plekke gerealiseerd  
en krijgt het in de week voor de opening pas zijn 
uiteindelijke vorm. Ook in dit werk spelen tijd en de 
volgorde van gebeurtenissen een belangrijke rol.

Kinoshita werd bekend met haar ‘hokken’, installaties 
bestaande uit provisorische bouwsels, gemaakt van hout 
of piepschuim. De bezoeker die de hokken betreedt is 
tegelijkertijd toeschouwer en deelnemer in wat je het 
best zou kunnen omschrijven als een ‘ervaring’. In 1996, 
op de Manifesta 1 in Rotterdam bijvoorbeeld, plaatste 
de kunstenaar een serie van drie hokken, simpelweg: 
Hok 1, Hok 2 en Hok 3 genaamd. Hok 1 werd later aan
gekocht door het Bonnefantenmuseum in Maastricht. 
Hierin staan een aantal zandloperachtige flessen of 
‘klokken’ in verschillende vormen en afmetingen. Elke 
fles is gevuld met een andere vloeistof of vaste 
substantie. 

De toeschouwer die het hok betreedt en de deur achter 
zich sluit, wordt deel van de ruimte. Hij mag de zand
lopers zo vaak omdraaien als hij wil. Elke fles heeft door 
zijn vorm en afmeting en de eigenschappen van de 
substantie een eigen doorlooptijd. Tussen de kabbelende 
vloeistoffen en klokkende geluiden voelt de beschou
wer zich een ware alchemist, die de tijd door zijn 
vingers voelt stromen.

Suchan Kinoshita is een zeer veelzijdig kunstenaar 
die zich op veel terreinen van de kunsten begeeft en 
daarmee de grenzen tussen de verschillende kunst
disciplines overschrijdt. Het interdisciplinaire karakter 
van haar werk wordt deels verklaard door haar opleiding 
en achtergrond. Ze groeide op in Japan, en emigreerde 
op haar twintigste naar Keulen waar ze een opleiding 
aan de Musikhochschule volgde. Daarna was ze actief in 
het ‘Theater am Marienplatz’ in Krefeld; experimenteel 
theater waarvan de leden om beurten zowel acteur, 
regisseur als decorbouwer waren. In Nederland stu
deerde ze aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. 

Het werk van Suchan Kinoshita gaat over permanente 
verandering, niets lijkt vast te staan. Dat geldt ook voor 
de tentoonstelling ...aber auch dann fehlt ein Fehler in 
Kunstvereniging Diepenheim. Pas in de week voor de 
opening krijgt deze zijn definitieve – of beter gezegd – 
tijdelijke vorm.

Tine Zevenhuizen

Zaterdag 12 mei t/m woensdag 27 juni 2007 
Filip Jonker

 in het kader van AanZet Kunstprijs voor startend talent in 
Overijssel en Gelderland 2006/2007 ( 2e ronde)

Zaterdag 7 juli t/m woensdag 29 augustus 2007
Suchan Kinoshita ...aber auch dann fehlt 
ein Fehler

Zomertentoonstelling

Zondag 19 augustus 2007 om 11.00 uur
Tweegesprek tussen Suchan Kinoshita en 
Vincent de Boer, Culturele Ambassade, Amsterdam
met koffie en lekkers 

Entree € 2,50 / leden € 1,50

Zaterdag 8 september t/m woensdag 31 oktober 2007
Simon Benson

Herfsttentoonstelling

Zaterdag 10 november t/m woensdag 5 december 2007
AanZet! 

Kunstprijs voor startend talent in Overijssel en 
Gelderland 2007/2008

Zaterdag 15 december 2007 t/m woensdag 30 januari 2008
Wintertentoonstelling   

Anne Wenzel

Het Gazebo van Diepenheim 
Urbain Mulkers
Geopend voor publiek van 15 mei t/m 15 september 2008

Kunstvereniging Diepenheim nodigt u van harte 
uit voor de opening van  ...aber auch dann fehlt ein 
Fehler van Suchan Kinoshita op zaterdag 
7 juli 2007.

Programma
16.00 uur 

Ontvangst
16.30 uur 

Inleiding door Vincent de Boer, Culturele Ambassade, 
Amsterdam

Vanaf 17.30 uur 
Feestelijke maaltijd ‘het lievelingsgerecht 
van de kok’ 

U wordt van harte uitgenodigd voor de maaltijd. 
In verband met het beperkte aantal couverts is 
opgave bij de kunstvereniging tot uiterlijk dinsdag 
3 juli 2007 gewenst. 
Prijs € 12,50 per couvert

Zondag 19 augustus 2007 om 11.00 uur
Suchan Kinoshita en Vincent de Boer, 
Culturele Ambassade, Amsterdam
met koffie en lekkers 

Entree € 2,50 / leden € 1,50
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Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 
7478 AA  Diepenheim
T 0547 352143
F 0547 351451
E info@kunstvereniging.nl
 www.kunstverenigingdiepenheim.nl
  

Openingstijden
Zondag en dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag en feestdagen van 14.30  tot 17.00 uur. Op maan-
dag en op 25 december, 31 december en 1 januari gesloten.

Contactpersonen
Simon Huiskamp, zakelijk leider
Tine Zevenhuizen, beleidsmedewerker

Doelstelling
Kunstvereniging Diepenheim stelt zich ten doel heden-
daagse ruimtelijke kunst in al haar uitingsvormen te tonen 
en kunstenaars een platform te bieden en daarin initia- 
tieven te ontwikkelen. 

Kunstvereniging Diepenheim wil fungeren als ‘proeftuin’ 
voor kunstenaars (uit binnen- en buitenland, jong en 
gevestigd) en wil in samenwerkingsverbanden met andere 
culturele instellingen, gemeentelijke en overheids- 
instanties en vertegenwoordigers uit andere disciplines de 
grenzen van ruimtelijke kunst en de relatie kunst en land-
schap onderzoeken en exploreren.

Suchan Kinoshita
  Geboren in Tokio 1960, 
  woont en werkt in Maastricht.

Opleiding
 1981-1984  Musikhochschule, Keulen
1988-1990  Jan van Eyck Academie, Maastricht

 1992  Winnaar Prix de Rome

Tentoonstellingen (selectie)
 2007 Skulptur Projekte Münster, 16 juni t/m 
  10 september 2007 
 2005  Off Key, 2005, Kunsthalle Bern
 2005  Ensemble, MuHKA, Antwerpen
 2004 Making Things Public, Witte de With,
  Rotterdam
 2002  Eerste huwelijk, MuHKA, Antwerpen
 1996  Manifesta 1, Rotterdam



Op 12 mei, tijdens de opening van Filip Jonker, nam 
Arno Kramer officieel afscheid van de tentoonstellings
commissie. Uit handen van voorzitter Bert Jongsma 
ontving hij een werk uit de serie Poetiek des Raumes van 
Charl van Ark als dank voor zijn jarenlange bijdrage. 
Arno blijft zich inzetten voor de Kunstvereniging 
Diepenheim. Hij is ondermeer betrokken bij de plannen 
voor een ‘Drawing Centre’ als onderdeel van Kunst 
vereniging Diepenheim.
Al eerder, op 17 maart tijdens de opening van Ton Slits, 
nam Lisette Pelsers, afscheid van de tentoonstellings
commissie. Ook zij werd bij die gelegenheid door Bert 
Jongsma hartelijk bedankt voor de vele jaren dat zij actief 
is geweest. Ten afscheid ontving zij een exemplaar van de 
multiple Kerkuil van Bart Scheerder.
Mede dankzij de expertise van hen beide zijn er vele 
bijzondere tentoonstellingen en projecten in en om 
Kunstvereniging Diepenheim gerealiseerd.
Binnenkort zullen de nieuwe leden van de tentoon 
stellingscommissie zich aan u voorstellen.

De Belgische kunstenaar Urbain Mulkers (Schulen 
19452002) realiseerde in 1995 een bijzonder LandArt 
project: het Gazebo van Diepenheim. In tien jaar tijd 
is het Gazebo uitgegroeid tot een heerlijk plekje waar 
u in de schaduw van een dubbele rij rode beuken kunt 
genieten van zo’n 1250 variëteiten van de Hostaplant. 
En het Gazebo wordt elk jaar mooier! Het Gazebo van 
Diepenheim is juist in deze tijd van het jaar op zijn aller
mooist. De vele tinten groen van het Hostablad worden 
bekroond met de zwierige paarse pluimen van de bloe
men en contrasteren prachtig met het diepe rood van de 
beuken. Kom binnenkort eens kijken en nodig met het 
kaartje dat u hierbij aantreft eens een vriend of vriendin 
uit om samen met u over de paden van het Gazebo te 
wandelen.

U vindt het Gazebo van Diepenheim aan de 
Goorseweg 2, even buiten Diepenheim. 
In Kunstvereniging Diepenheim kunt u 
gedurende de openingstijden terecht voor meer 
informatie.

Kunstmonument Diepenheim 2007, een Kunstmoment 
voor iedereen.
Van donderdag 11 tot en met zondag 21 oktober – in de 
herfstvakantie – tonen meer dan zeventig kunstenaars 
hun werk tijdens het jaarlijkse Kunstmoment. 
Ook dit jaar wordt het Twentse Stedeke Diepenheim één 
grote tentoonstellingsruimte met een grote variatie aan 
kunstuitingen. Juist ook op plekken waar je normaliter 
niet zo gemakkelijk komt. Van huizen, tuinen en be
drijven tot galerieën, ateliers, oude schuren, winkels en 
cafés; bij elkaar zeker 25 verrassende locaties. 
Kunstmoment staat garant voor informeel genieten van 
kunst en het is gratis toegankelijk. Wie alles wil zien en 
beleven kan zeker twee tot drie dagen reserveren in zijn 
of haar agenda.

In het historische stadhuis van Deventer werd op vrijdag 
25 mei AanZet! 2006/2007 Kunstprijs voor startend talent 
in Overijssel en Gelderland uitgereikt aan beeldend 
kunstenaar Filip Jonker voor zijn tentoonstelling Harvest 
in Kunstvereniging Diepenheim. 
Hiermee kwam voor de andere genomineerden: Roger 
van Hout, Bart Jansen, Filip Jonker en Nel Kamphuis, 
een einde aan een zeer intensieve en spannende periode. 
Sipke Huismans, beeldend kunstenaar en voormalig 
directeur van de AKI te Enschede, reikte de prijs, een 
geldbedrag van € 2.500, aan Filip Jonker uit.  

Jurylid Gijs Assmann las het juryrapport voor. Over het 
werk van Filip Jonker schreef de jury, die naast beel
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dend kunstenaar Assmann bestaat uit Hanne Hagenaars 
(kunsthistoricus en hoofdredacteur Mister Motley) en 
Paul Kooiker (fotograaf en beeldend kunstenaar), 
het volgende:
‘Tekeningen met een bijna oneindig aantal ronde lijnen. 
Welke obsessieve gek is hier aan het werk geweest? Filip Jonker 
heeft het tekenen overgelaten aan een robotje dat reageert op een 
lijn. Er zijn dag- en nachttekeningen. De expositie Harvest 
is indrukwekkend kaal. Naast de tekeningen liggen hooibalen. 
Bijna als vanzelfsprekend. Het gewicht van 300 kilo per stuk is 
er niet aan af te zien, noch de moeite die het kostte om ze daar 
neer te leggen. Wat overheerst is de gedachte: natuurlijk zo en 
niet anders. En zo worden zelfs een schommelbed en tekeningen 
van voertuigen overtuigende pendanten. Vette vliegen zoemen 
rond. Verderop staat een vreemde sculptuur, waarvan de functie 
onduidelijk is. Gevaarlijke punten aan het object waarschuwen, 
een geheim binnenste sluit de toeschouwer buiten en maakt heel 
nieuwsgierig. In de sculptuur in de wei net buiten Diepenheim 
liggen hooibalen die suggereren dat er onder de grond een 
oneindige geheime hooivoorraad te vinden is. Alles is helder en 
zo klaar als een klontje, en juist daardoor is de betekenis niet 
één op één en direct te achterhalen. Wel is Diepenheim sterk 
aanwezig en dat maakt duidelijk dat de werkperiode hier zinvol 
is geweest. Lef om te kiezen voor weinig verdient lof.’

Aansluitend nodigde drs. W. Boomkamp, lid van de Raad 
van Bestuur van Saxion Hogescholen Nel Kamphuis 
uit om een kunstwerk in opdracht te realiseren voor de 
kunstcollectie van Saxion Hogescholen.
Het officiële gedeelte van de prijsuitreiking was al ten 
einde toen de publicatie van AanZet! 2006/2007 per 
koerier werd binnengebracht. De vier deelnemende 
kunstenaars kregen de publicatie dus ‘vers van de pers’ 
uitgereikt. 
Onder begeleiding van de band No Blues en onder het 
genot van een hapje en een drankje praatten kunstenaars, 
organisatoren en gasten nog wat na. Het was een geslaag
de en gezellige prijsuitreiking. 

Harvest van Filip Jonker is nog tot woensdag 
27 juni te zien in Kunstvereniging Diepenheim.

De werkgroepen zijn terug van weggeweest. De werk
groepen educatie, ledenwerving en architectuur zijn op 
stoom, binnenkort meer hierover in het bulletin. Voor 
de facilitaire werkgroep zoeken wij mensen die af en toe 
in en rond het gebouw hun bijdrage willen leveren. Met 
name mensen met twee rechter handen vragen wij te 
reageren. Als assistentie voor de werkgroep tentoonstel
lingen zoeken wij leden die tijdens het inrichten van een 
tentoonstelling of rondom een opening hun bijdrage 
willen leveren. Dit kan het serveren van een maaltijd zijn 
maar ook het ondersteunen van onze technische dienst 
bij het inrichten van tentoonstellingen. 
Indien u een bijdrage kunt en wilt leveren aan uw 
vereniging dan verzoeken wij u om contact op te nemen 
met Simon Huiskamp.
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erkgroepen

Tentoonstelling Filip Jonker

Afscheid Arno Kramer

Prijsuitreiking AanZet! 2006/2007

Opening tentoonstelling Filip Jonker


