Internationale samenwerking voor
tekeningententoonstelling
Kunstvereniging Diepenheim is een samenwerking aangegaan met de NoordIerse dichter John Brown en vijf internationale academies voor een
tekeningententoonstelling in het Ottenhuis. Op basis van tien Engelse
gedichten die allemaal de titel van een kleur hebben gaan derde jaars
studenten van academies uit Belfast, Gent, Dublin, Enschede en Groningen
autonome tekeningen maken. De tentoonstelling wordt op zaterdag 7 maart
geopend in het Ottenhuis.
John Brown had het voorstel gedaan om een kunstproject op te zetten rond poëzie en beeld. Hij werkte
eerder samen in Ierland met de Nederlandse kunstenaar Tjibbe Hooghiemstra en Arno Kramer (curator
Drawing Centre Diepenheim). In een recente uitgave After Alexandria publiceerde hij tien gedichten die
allemaal de titel van een kleur hebben. Per deelnemende academie zijn er twee studenten voor gedragen
die hun focus voornamelijk hebben op het maken van autonome tekeningen. Hen is een gedicht van een
bepaalde kleur voorgesteld en ze kregen daarnaast de optie met nog twee andere kleuren als
uitgangspunt tekeningen te maken. De kunstenaars waren vrij om inhoudelijke en teken-technische
oplossingen rond het hele project te vinden.
De opening vindt plaats op zaterdag 7 maart om 16:00 uur in het Ottenhuis, Raadhuisstraat 8 te
Diepenheim. Tijdens de opening zal John Brown het project toelichten en een voordracht houden over
poëzie en beeld. De tentoonstelling is te zien tot en met 19 april. Kijk voor de actuele openingstijden op
www.kunstvereniging.nl
De participerende academies en studenten zijn:
AKI ArtEZ Enschede Nederland
Björn Zielman, Hannah Joka
Minerva Hanze Hogeschool Groningen Nederland
Auke Kraak, Yanthe van Nek
KASK Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent België
Jana Laurie Michel, Elise Boucquez
LUCA School of Arts Gent België
Lieselotte Vloeberghs, Eline Vansteenkiste
Belfast School of Arts Ulster University Belfast Noord-Ierland
Jamie Mills, Siobhan Mc Quade
DIT Dublin Institute of Technology Dublin Ierland
Jennifer Wood Sullivan, Ronan O’Reilly

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Baas, marketing en communicatie Kunstvereniging
Diepenheim, via mail r.baas@kunstvereniging.nl of telefonisch op 0547- 352 143.

