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Talkshow Parkscapes A1 

De snelweg als verblijfplaats, dat is het onderwerp van de talkshow met bijzondere 
gasten uit politiek, infrastructuur en kunst. De talkshow is op donderdag 2 november 
om 20.00 uur bij de Kunstvereniging Diepenheim. 

Ter gelegenheid van het verschijnen de publicatie Parkscapes A1 gaat tijdens de talkshow een keur 
aan deelnemers met elkaar in gesprek. Over de thematiek van de manifestatie Parkscapes A1, vanuit 
de verschillende invalshoeken. Iedereen die regelmatig over de A1 rijdt en interesse heeft voor de 
leefbaarheid van die snelweg is van harte welkom!

In gesprek
De gasten die deelnemen aan de talkshow zijn Cornel Bierens, kunsthistoricus en publicist; Matthijs 
Bosman, kunstenaar; Jan Brouwer, Rijksadviseur infrastructuur; Melle Smets, kunstenaar Stichting 
G.A.N.G. en twee beleidsmakers (provinciaal en regionaal). De presentatie is in handen van Gabi 
Prechtl, directeur Kunst en Bedrijf, Amsterdam.

De kunstmanifestatie Parkscapes A1 is georganiseerd door Kunstenlab, Kunstcentrum Hengelo en 
Kunstvereniging Diepenheim. Deze manifestatie startte op 18 september met een sfeervolle en 
bijzondere presentatie van de resultaten van het onderzoek naar de snelweg als parallelle wereld door
de kunstenaars van Stichting G.A.N.G. In Wit-Russische sferen werd de Russisch-Orthodoxe kapel 
die symbool staat voor een pleisterplaats voor de altijd langs de snelweg reizende CARboys 
(autohandelaren) ingewijd. Geïnspireerd door de onderzoeksresultaten hebben vier Nederlandse 
kunstenaars de snelweg A1 tussen Apeldoorn en de Duitse grens tot een tijdelijke verblijfplaats 
gemaakt. Op 7 oktober is hun werk gepresenteerd. Matthijs Bosman, Hangplek; Wouter Klein 
Velderman, Gezicht op vrachtwagenmodel; Peter Stel, Reality Check en Mirjam de Zeeuw, Pièce de 
milieu (versie I). Voor meer informatie: www.kunstverenigingdiepenheim, www.kunstenlab.nl of 
www.kunstcentrumhengelo.nl.

Publicatie 
De publicatie toont de vijf kunstwerken, bevat een inleiding van Cornel Bierens en een beschouwing 
van prof.ir. Jan Brouwer. Henk Hengeveld (ingenieursbureauTauw) geeft zijn visie op de 
infrastructurele kant van de A1. Deze prachtig vormgegeven uitgave is die avond te koop voor 
€ 15,00.

Locatie Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 Diepenheim
Aanvang 20.00 uur 

Voor bezoekers van de talkshow is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een korte rondleiding 
langs drie kunstwerken van de jubileumtentoonstelling van Kunstvereniging Diepenheim. Deze 
rondleiding start om 18.30 uur. 

Wilt u de talkshow aankondigen in uw dagblad, uitbijlage of magazine? U bent 
van harte uitgenodigd de show bij te wonen op 2 november. Ik hoor het graag 
even als u aanwezig wilt zijn.

Voor meer informatie:
Ingrid van Bergenhenegouwen 
Communicatie Parkscapes A1
Rechtstreeks te bereiken: tel. 0570 650565, mobiel 06 55306453 info@vbcopy.nl

http://www.kunstcentrumhengelo.nl/
http://www.kunstenlab.nl/
http://www.kunstverenigingdiepenheim/
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