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Zondag 13 april om 11.00 uur
Tweegesprek tussen Ton Zwerver en 
Ben Zegers, beeldhouwer
Met koffie en lekkers

Entree: € 2,50 / leden € 1,50

Speciaal voor de tentoonstelling It ain’t 
necessarily so vervaardigde Ton Zwerver de 
multiple Coming to conclusions.
In systeem gemaakte unica in een oplage van 
10 exemplaren. 
Materiaal: plastic gevuld met beton.
Afmetingen: h 20 x b 13 x d 10 cm.
Prijs:€ 400,- (inclusief 6% btw). 
Leden van Kunstvereniging Diepenheim ontvangen 
10% korting.

Op 22 september 2007 ging de tijdelijke kunstmanifes-
tatie ‘Doorsneden Landschap’ op feestelijke wijze van 
start. Deze manifestatie werd georganiseerd in het 
kader van het meerjarig samenwerkingsverband A1, 
waarin naast de Kunstvereniging Diepenheim tevens 
Kunstcentrum Hengelo en Kunstenlab uit Deventer 
participeren.
‘Doorsneden Landschap’ is een kunstproject waarin 
het directe achterland van de snelweg en de vraag hoe 
de aanleg van de snelweg dit gebied heeft veranderd 
centraal staan. Met de aanleg van de snelweg A1 zijn 
historische landschappen en sociale structuren let-
terlijk doorsneden. Aan de basis van de kunstmani-
festatie staat het onderzoek van Jeroen van Westen 
en Siebe Rossel. Beeldend kunstenaar Jeroen van 
Westen heeft een tiental locaties aangewezen, waar 
die doorsnijding nog steeds duidelijk zichtbaar en 
soms ook voelbaar is. Die locaties heeft hij betiteld 
als ‘weeffouten’. Die betiteling heeft niet louter een 
negatieve lading. Vanaf de snelweg bezien bieden deze 
plekken vaak een verrassend beeld op het oude land-
schap en op oude structuren, of zoals de kunstenaar 
het noemt ‘op het leesbare landschap’. Historicus 
Siebe Rossel voorzag de tien locaties in zijn beschrij-
vingen van een historische context.
Deelnemende kunstenaars aan de manifestatie die tot 
eind oktober 2007 duurde, waren: QS Serafijn, Broos 
(Zeger Reyers en Pietertje van Splunter), Simcha 
Roodenburg en Paul Segers. Naast de publicatie 
‘Streekroman’ van QS Serafijn, leverde de manifesta-
tie vier spraakmakende, tijdelijke kunstprojecten op, 
waaronder het houten vlot van Simcha Roodenburg 
in de Schipbeek, het project ‘Buren’ rondom de bleek 
van duo Broos in Enter, en ‘Station 03’ van Paul Segers 
in een weiland bij Enter. ‘Station 03’ werd al tijdens de 

manifestatie aangekocht voor de Verbeke Foundation 
in België, waar het zodanig is geplaatst dat het vanaf 
de snelweg zichtbaar is.
Bij de kunstmanifestatie ‘Doorsneden Landschap’ is 
een publicatie verschenen met een inleiding van Gerda 
Brethouwer. Shinji Otani verzorgde de fotografie en 
Sepp Bader de vormgeving van deze publicatie.  
De publicatie (in luxe cassette) is te koop voor € 15,- 
bij de Kunstvereniging Diepenheim of via 
www.kunstenlab.nl.

Acht startende kunstenaars toonden van 10 november 
tot 6 december 2007 hun werk in de Kunstvereniging. 
Het werk van Danitsja van Dijk, Kim Habers, Tjarieke 
Knot, Larissa van Zanen (allen CABK ArtEZ Zwolle), 
Remco Dikken, Sebastian Gräve, Pieter Vantilborgh 
(AKI ArtEZ Enschede) en Levi van Veluw (ArtEZ 
Arnhem) was zorgvuldig uitgezocht door de jury van 
AanZet! Het resultaat was een afgewogen en span-
nende tentoonstelling met zeer divers werk. Vier 
kunstenaars werden uiteindelijk genomineerd voor de 
werkperiode en de solotentoonstelling en dingen mee 
naar de AanZet! prijs in 2008. Dit zijn de kunstenaars 
Larissa van Zanen, Kim Habers, Danitsja van Dijk en 
Sebastian Gräve.
Sebastian Gräve zal gedurende de maanden februari, 
maart, april in Diepenheim werken aan zijn soloten-
toonstelling. Geïnteresseerden kunnen hem tijdens 
de werkperiode bezoeken in Diepenheim. Met de 
zwartlicht-installatie in de kelder en de hoogzit in de 
tuin van de Kunstvereniging heeft Sebastian Gräve al 
zijn visitekaartje afgegeven. Zijn solotentoonstelling 
in mei 2008 belooft een bijzondere te worden!

Over AanZet! Beeldende kunstprijs voor startend 
talent in Gelderland en Overijssel
Uitgangspunt van deze prijs is dat de A1-organisatie 
beginnende beeldend kunstenaars aanmoedigt, uit-
daagt en bekroont. Hoe dan?
De vier genomineerden krijgen de opdracht om tijdens 
een werkperiode in een eigen atelier bij de deelne-
mende kunstinstellingen nieuw werk te maken voor 
een solotentoonstelling. Zowel de werkperiode als de 
tentoonstellingen worden vastgelegd in een publica-
tie. De bekroning bestaat uit een geldbedrag van 4000 
euro en in 2008 een vervolgtentoonstelling in Stichting 
Outline te Amsterdam. Saxion Hogescholen geeft 
bovendien één van de kunstenaars een opdracht om 
een kunstwerk voor hun kunstcollectie te vervaardi-
gen.
De jury bezoekt de genomineerden tijdens de werk-
periode, beoordeelt de tentoonstellingen en kiest 
vervolgens de winnaar. De jury bestaat uit: voorzitter 
Hanne Hagenaars (kunsthistoricus, hoofdredacteur 
Mister Motley), Erik Mattijssen (beeldend kunstenaar) 
en Paul Kooiker (fotograaf, beeldend kunstenaar).
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Tot en met woensdag 5 maart 2008
Amuses 2008
Eiko Ishizawa, Mariet Offermans, Rosalie Ravensteijn, 
Jeroen van Bergen

Tussententoonstelling

Zaterdag 15 maart t/m woensdag 30 april 2008
Ton Zwerver It ain’t necessaraly so 

Lentetentoonstelling

Zondag 13 april om 11.00 uur
Tweegesprek tussen Ton Zwerver en 
Ben Zegers, beeldhouwer
Met koffie en lekkers

Entree € 2,50 / leden € 1,50

Zaterdag 10 mei t/m woensdag 4 juni 2008
Solotentoonstelling Sebastian Gräve 
In het kader van AanZet! 2008

Tussententoonstelling

Zaterdag 14 juni t/m 30 juli 2008
Beelden van Schilders
Lisa Couwenbergh, Gijs Frieling, Ad Gerritsen,
Roland Schimmel en Emo Verkerk

Zomertentoonstelling

Zaterdag 9 augustus t/m woensdag 3 september 2008
AanZet! 2009 
Kunstprijs voor startend talent in Overijssel en 
Gelderland (Groepstentoonstelling)

Tussententoonstelling

Zaterdag 13 september t/m woensdag 29 oktober 2008
Paul de Reus

Herfsttentoonstelling

Ton Zw
erver  It ain’t necessarily so 

 
 

 
 

 
 

 
                U

itnodiging

A
genda

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 
7478 AA  Diepenheim
T 0547 352143
E info@kunstvereniging.nl
 www.kunstverenigingdiepenheim.nl
  

Openingstijden
Zondag en dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.
Zaterdagen en feestdagen van 14.30  tot 17.00 uur. 
Op maandag en op 25 december, 31 december en 1 januari 
gesloten.

Contactpersonen
Tine Zevenhuizen, beleidsmedewerker

Doelstelling
Kunstvereniging Diepenheim stelt zich ten doel heden-

daagse ruimtelijke kunst in al haar uitings vormen te tonen 
en kunstenaars een platform te bieden en daarin initia- 
tieven te ontwikkelen. 

Kunstvereniging Diepenheim wil fungeren als ‘proeftuin’ 
voor kunstenaars (uit binnen- en buitenland, jong en 
gevestigd) en wil in samenwerkingsverbanden met andere 
culturele instellingen, gemeentelijke en overheids- 
instanties en vertegenwoordigers uit andere disciplines de 
grenzen van ruimtelijke kunst en de relatie kunst en land-
schap onderzoeken en exploreren.

Ton Zwerver is beeldhouwer. Hij maakt sculpturen die 
hij presenteert als autonoom object, als installatie,  
als foto of als werk in de openbare ruimte.

In zijn werk verhoudt Ton Zwerver zich tot existentiële 
vragen. De titel van de tentoonstelling duidt die  
verhouding: ‘It ain’t necessarilly so’ klinkt als een uit-
nodiging, suggereert mogelijkheden. Het beweert niet 
maar vraagt om heroverweging. Die houding stralen de  
werken van Ton Zwerver ook uit. Ze vertellen geen 
verhaal, noch proclameren zij een waarheid of stijl-
opvatting. Ze houden ons een spiegel voor en stellen 
ons vragen over ons zijn in onderwerpen als bezwering 
van chaos, angst voor verlies aan controle en het  
verlangen naar overzicht. 

Het oeuvre van Ton Zwerver is hiermee niet stijlvast. 
De verbindende factor is niet het handschrift van de 
kunstenaar of het herkenbare materiaal dat hij voor de 
uitwerking van zijn ideeën gebruikt, maar de houding 
waarmee hij zijn ideeën uitwerkt. De grilligheid waar-
mee de verschillende werken zich tot elkaar verhouden 
doet denken aan de schijnbare tegenstrijdigheid van 
verschillende polen binnen een karakter. Grilligheid is 
hier een teken van menselijkheid.

In de tentoonstelling ‘It ain’t necessarilly so’ toont  
Ton Zwerver verschillende soorten werk. Een serie  
collages, een woud van sculpturen, een installatie met  
post-it plakkers, een presentatie van ‘Every day  
sculptures’ en een overzicht van in eigen beheer 
gemaakte boeken en multiples.

Centraal in de expositie staat een serie collages.  
Zij zijn ontstaan door het kopiëren van structuren,  
lijnen, rasters en beeldelementen uit werk van collega- 
kunstenaars. De collages laten zich nog het best lezen 
als ‘mind-maps’; alsof de werken ons in staat  
stellen onder het menselijke schedeldak te gluren en 
het onbewuste associatievermogen van de menselijke 
psyche te tonen.
Een nieuw werk voor deze presentatie bestaat uit een 
wand die volledig gevuld is met post-it’s die aan de 
voorzijde wit geschilderd zijn. In plaats van een bood-
schap tonen zij echter niets. Zo verwijst het werk meer 
naar begrippen als herinneren en verlies dan naar 
abstractie en kleur. Maar met het motto ‘It ain’t neces-
sarilly so’ bevraagt Ton Zwerver deze interpretatie 
waarschijnlijk ook.

Gijs Assmann

Kunstvereniging Diepenheim nodigt u van harte uit 
voor de opening van It ain’t necessarily so van 
Ton Zwerver op zaterdag 15 maart 2008.

Programma
16.00 uur

Ontvangst.
16.30 uur

Inleiding door Jan de Goede, beeldend kunstenaar,
en een bijzonder intermezzo.

Vanaf 17.30 uur
Feestelijke maaltijd met stoofpot van rundvlees, 
zachtjes gegaard in Belgisch bier.

U wordt van harte uitgenodigd voor de maaltijd.
In verband met het beperkte aantal couverts is opgave 
bij de Kunstvereniging tot uiterlijk dinsdag 11 maart 
2008 noodzakelijk.

Prijs € 12,50 per couvert.

Ton Zwerver
Zonder titel | Beplakte collages op melkflessen
160 x 70 x 110 cm

Simcha Roodenburg, Doorgang A1-115-2007 Broos, Buren Paul Segers, Station 03 Opening
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