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Vincent de Boer in gesprek met beeldend kunstenaar Suchan Kinoshita 
in Kunstvereniging Diepenheim.

Op zondag 19 augustus 2007 vanaf 11.00 uur vindt in Kunstvereniging Diepenheim 
een tweegesprek plaats tussen Vincent de Boer van de Culturele Ambassade te 
Amsterdam en Suchan Kinoshita. 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.

Suchan Kinoshita is een zeer veelzijdig kunstenaar die zich op veel terreinen van de kunsten 
begeeft en daarmee de grenzen tussen de verschillende kunstdisciplines overschrijdt. Het 
interdisciplinaire karakter van haar werk wordt deels verklaard door haar opleiding en 
achtergrond. Ze groeide op in Japan en emigreerde op haar twintigste naar Keulen waar ze een 
opleiding aan de Musikhochschule volgde. Daarna was ze actief in het ‘Theater am 
Marienplatz’ in Krefeld; experimenteel theater waarvan de leden om beurten zowel acteur, 
regisseur als decorbouwer waren. In Nederland studeerde ze aan de Jan van Eijk Academie in 
Maastricht. 

Het werk van Suchan Kinoshita gaat over permanente verandering, niets lijkt vast te staan. 
Dat geldt ook voor de tentoonstelling ‘…aber auch dann fehlt ein Fehler’ in Kunstvereniging 
Diepenheim. Pas in de week voor de opening krijgt het werk zijn definitieve -of beter gezegd- 
tijdelijke vorm.

‘...aber auch dann fehlt ein Fehler’ van Suchan Kinoshita is nog te bezichtigen t/m 
woensdag 29 augustus 2007 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 of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met 
Tine Zevenhuizen. T 0547 352143 of E zevenhuizen@kunstvereniging.nl Ontvangt u onze 
persberichten liever per post? Laat het ons dan even weten.
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