
Opening tentoonstelling Arcadia

Op zaterdag 19 september 2015 opent Kunstvereniging Diepenheim haar nieuwe tentoonstelling 
'Arcadia, folklore, natuur en de buren'. Afgelopen jaren zijn er diverse tentoonstellingen te zien 
geweest van curatoren Gijs Assmann, Hanne Hagenaars en Heske ten Cate, waarin internationale 
hedendaagse kunst samensmolt met lokale kunst en cultuur in Diepenheim. Met de 
tentoonstelling ‘Arcadia’ zal het thema Volkskunst en Volkscultuur groots worden afgesloten met 
nationale en internationale kunstenaars, die zijn afgereisd naar Diepenheim om zich te mengen in 
de volkscultuur en te reageren op de folklore, de buren en de schitterende natuur.

Arcadia vindt plaats in het gebouw van de Kunstvereniging, in Drawing Centre Diepenheim en een 
route tussen deze twee locaties. Een grote boom wordt een kerk, op verschillende locaties zijn 
fanfarefilms van kunstenaars te zien en voor huize Arcadia aan de Goorseweg verschijnt een 
erepoort van kunstenaar Yair Callender.

De opening begint om 14.30 uur bij het Drawing Centre wat ook de startlocatie is voor de 
performance van Abner Preis, een processie in samenwerking met het WoZoCo waarin 'spirit sticks' 
naar de Kunstvereniging worden gedragen. Om 15.00 uur zal er in de Kunstvereniging onder andere 
een modeshow zijn van Maison the Faux waarbij Diepenheimers zowel hun eigen kleding als 
de speciale ontwerpen van dit modelabel presenteren. Aansluitend zal er een gezamenlijke maaltijd 
zijn in Cultuurcentrum Herberg de Pol.

Iedereen is van harte welkom op de opening op zaterdag 19 september. Voor deelname aan de 
maaltijd moet worden gereserveerd. De tentoonstelling ‘Arcadia’ is te zien t/m 22 november. Kijk 
voor meer informatie op www.kunstvereniging.nl.

De tentoonstelling ‘Arcadia’ wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds21, Mondriaanfonds, Provincie
Overijssel, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, Ars Donandi Het Tijtgat fonds en Ars Donandi 
W.J.O. de Vries fonds. 

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.

Kunstenaars:

Marie Aly, Daniëlle van Ark, Said Atabekov, Abel Auer, Josh Blackwell, Sander Breure en Witte van Hulzen, Ruben Cabenda, 
Yair Callender, Crystal Z Campbell, Sarah Carlier, Lisa Couwenbergh, Kitty Maria, Marliz Frencken, Wouter Klein Velderman, 
Paul Kooiker, Woodstone Kugelblitz, Noël Loozen, Maison the Faux, Abner Preis (i.s.m. Emilie Pictet), Janis Rafa, Johannes 
Schwartz
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