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UItNoDIGING

Kunstvereniging Diepenheim nodigt u uit voor een

RONDLEIDING EN GESPREK
Zondag 7 maart 2010 vanaf 14.00 uur
met koffie en lekkers
Entree € 2,50 • leden € 1,50.

RONDLEIDING 
14.00 uur 
Arno Kramer (curator van Drawing Centre Diepenheim) zal 

geïnteresseerden rondleiden door de tentoonstelling Preludium 2. 

Aanwezige kunstenaars kunnen dan eventuele vragen 

beantwoorden.



OPENINGSTIjDEN

Dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Op maandag en op 25 december,

31 december en 1 januari is Kunstvereniging Diepenheim gesloten.
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GESPREK  
Tekenen als autonome discipline en tekenonderwijs, 

gaat dat ook samen op de huidige academies?

Vanaf 15.00 uur vindt er onder leiding van Arno Kramer een 

gesprek plaats met een aantal kunstenaars die deelnemen aan de 

tekeningententoonstelling Preludium 2, die vanaf 13 februari in de 

Kunstvereniging te zien is. De exposanten zijn allemaal vrij recent 

afgestudeerd aan verschillende Nederlandse academies. Het is de

moeite waard om eens te horen hoe het met het tekenondewijs 

gesteld is en of deze jonge kunstenaars bewust hebben kunnen 

kiezen in hun studie voor het tekenen als autonome discipline.

Tot op dit moment is het niet mogelijk om op een van de Neder-

landse academies in het specialisme tekenen af te studeren, terwijl 

de belangstelling voor dit medium alleen maar lijkt toe te nemen.

LAATSTE DAG  
Tijdens de afsluiting van Preludium 2 is in het Ottenhuis aan de 

Raadhuisstraat voor de laatste keer de bijzondere tekeningen-

installatie ‘Die Ewigkeit der Ideologie, Zeigen und Zinnpflege’ van 

de Duitse kunstenaar Hannes Kater (Berlin) te bezichtigen.


