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Arno Kramer in gesprek met beeldend kunstenaar Anne Wenzel 
in Kunstvereniging Diepenheim.

Op zondag 13 januari 2007 vanaf 11.00 uur vindt in Kunstvereniging 
Diepenheim een tweegesprek plaats tussen Arno Kramer, beeldend 
kunstenaar, en exposante Anne Wenzel. In het gesprek zullen beiden 
dieper ingaan op het werk van deze veelzijdige kunstenares en in het 
bijzonder op haar tentoonstelling in Kunstvereniging Diepenheim. De 
entree bedraagt € 2,50, leden betalen € 1,50, Koffie of thee met ‘iets 
erbij’ is inbegrepen.

Anne Wenzel heeft de laatste jaren grote installaties gemaakt, Zij heeft kans 
gezien om de bezoeker van deze installatie evenzeer te verwarren met de 
inhoud, de donkerte en dus de impact van haar werk, als ook een gevoel van
schoonheid mee te geven. De kracht van Wenzel’s werk zit voor veel 
mensen in het ervaren van deze krachtig paradox.

De tentoonstelling ‘this is not a love song’ (liedtekst geschreven door Johnny 
Rotten van de Sex Pistols in 1983) doet een bijzonder beroep op de beleving
van de kijker. Je moet er in en omheen en je laten overweldigen door die 
dramatische inhoud. De gevallen kroonluchter, Höllenhunde en op de 
bovenverdieping van de Kunstvereniging suggestieve geëxplodeerde auto’s. 
De mens zelf is even afwezig. Het drama wordt hier met residuen van 
menselijk ingrijpen en handelen in optima forma verteld. Uiteindelijk lijkt de 
hele installatie op zijn minst een beeldende Love Song aan de kunst. 

‘this is not a love song’ van Anne Wenzel is nog te bezichtigen t/m 
woensdag 31 januari 2008 in Kunstvereniging Diepenheim aan de 
Grotestraat 17 te Diepenheim.

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
’s Maandags gesloten

De toegang tot de tentoonstelling is vrij.
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Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Simon Huiskamp, zakelijk leider van de Kunstvereniging. T 0547 352143 of E
huiskamp@kunstvereniging.nl Ontvangt u onze persberichten liever per 
post? Laat het ons dan even weten.
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