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Suchan Kinoshita met ‘...aber auch dann fehlt ein Fehler’ te zien in 
Kunstvereniging Diepenheim

Op zaterdag 7 juli 2007 vindt vanaf 16.00 uur in Kunstvereniging Diepenheim de 
feestelijke opening plaats van de tentoonstelling ‘...aber auch dann fehlt ein Fehler’ 
van Suchan Kinoshita. Vincent de Boer van de Culturele Ambassade te Amsterdam 
leidt de tentoonstelling in. ‘...aber auch dann fehlt ein Fehler’ van Suchan Kinoshita is 
te bezichtigen van zaterdag 7 juli t/m woensdag 29 augustus 2007 in Kunstvereniging 
Diepenheim aan de Grotestraat 17 te Diepenheim.

Deze zomer treft u in Kunstvereniging Diepenheim raadselachtige sculpturale zwarte vormen 
aan. Voor de Biënnale van Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten maakte Suchan 
Kinoshita (Tokio 1960) zogeheten ‘Isofollies’. Het afval dat geproduceerd wordt tijdens het 
opbouwen van deze expositie wikkelde zij in zwart thermofolie. Hun vorm wordt dan ook 
bepaald door de inhoud. Na afloop van de Biënnale komen deze werken rechtstreeks naar 
Diepenheim. Hier voegt de kunstenares het stof en de rotzooi van de Diepenheimse 
tentoonstelling toe aan de reeds bestaande werken. De ‘Isofollies’ nemen zo de restanten van 
hun tijdelijke verblijfplaatsen in zich op. Ze zijn vergelijkbaar met zwarte gaten in het heelal, 
gemaakt van zware materie die het stof van hun eigen ontwikkeling aantrekken en 
vasthouden. De tijd is geconserveerd, geïsoleerd in zwart folie. 

Speciaal voor haar tentoonstelling in Kunstvereniging Diepenheim vervaardigt Suchan 
Kinoshita een ‘klok’. Een tekening van haar zeven jarige dochter vormt hiervoor de basis. Zoals
vaker bij haar werk wordt het voor een groot deel ter plekke gerealiseerd en krijgt het in de 
week voor de opening pas zijn uiteindelijke vorm. Ook in dit werk spelen tijd en de volgorde 
van gebeurtenissen een belangrijke rol.

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.

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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