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Kunstmoment. Alle activiteiten van Kunstvereniging Diepenheim op een rij.

Zoals elk jaar in de herfstvakantie staat ook dit jaar heel Diepenheim weer in het teken van 
Kunstmoment. Van donderdag 15 oktober t/m zondag 25 oktober is er in galerieën, winkels, 
huiskamers en achtertuinen een heel veelzijdig aanbod aan beeldende kunst te zien. 
Vanzelfsprekend doet ook Kunstvereniging Diepenheim hier weer aan mee. Hieronder vindt u 
een overzicht van de bijdrage van Kunstvereniging Diepenheim. Wij wensen u veel plezier!

Kunstvereniging Diepenheim Hewald Jongenelis Burning the Midnight Tofu
In Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 in Diepenheim kunt u de tentoonstelling 
Burning the Midnight Tofu van beeldend Kunstenaar Hewald Jongenelis bezichtigen 

Eerdere projecten, die Hewald Jongenelis uitvoerde samen met zijn vrouw Silvie Zijlmans, voerden 
hem naar China. De titel ‘Burning the Midnight Tofu’ verwijst naar de zogenaamde ‘stinkende tofu’, 
een gefermenteerde tofu die een buitengewoon sterke geur afscheidt, maar heerlijk smaakt. Het wordt
met name verkocht op nachtmarkten en bij stalletjes aan de kant van de weg. Het is een populair 
gerecht in Oost en Zuidoost Azië, vooral in Hong Kong, Taiwan, Indonesië en China.

Niet zonder reden verwijst de titel van deze tentoonstelling naar eten. Hewald Jongenelis omschrijft 
zijn tentoonstelling in Kunstvereniging Diepenheim als een verzameling ingrediënten die speciaal voor 
deze gelegenheid worden samengevoegd tot een nieuw en spannend gerecht. Sommige ingrediënten 
hebben jaren liggen rijpen in het atelier van de kunstenaar, andere zijn supervers. Er zijn 
bestanddelen die van ver komen: ze hebben hun wortels in China. Andere komen van de lokale markt.

Lezing 
Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Burning the Midnight Tofu’ houdt Hewald Jongenelis Op 
zondag 25 oktober 2009 een lezing over zijn werk. 

Aanvang om 11.00 uur
Entree € 2,50 / leden € 1,50 met koffie en lekkers 

Om 14.00 uur geeft Hewald Jongenelis een gratis rondleiding door zijn tentoonstelling 

Ottenhuis en Diepvrieshuis Hannes Kater Die Ewigkeit der Ideologie

Ottenhuis: ‘Zeichen- und Sinnpflege’
Diepvrieshuis: ‘Raumpflege’

De Duitse kunstenaar Hannes Kater (Berlijn) maakt in het Ottenhuis en in het Diepvrieshuis aan de 
Raadhuisstraat in Diepenheim twee tekeningeninstallaties onder de noemer ‘Die Ewigkeit der 
Ideologie’. 

Het werk van Hannes Kater is altijd gebaseerd op de mogelijkheden van de ruimte. Met een 
computermodel als uitgangspunt, werkt hij ter plaatste aan zijn installatie. Met kleurige lijnen op de 
muur als tekenachtige basis groeit het werk de ruimte in. Hij doet dat door verder te tekenen op 
kunststofplaten die hij een bepaalde vorm geeft. Ook kopieën en tape worden onderdelen van de 
installatie, die uiteindelijk uitgroeit tot een labyrintisch beeld waarin je lang visueel kunt dwalen.

http://en.wikipedia.org/wiki/China
http://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong


Hannes Kater maakt graag gebruik van een ‘voorbeeldenlexicon’. Duitse woorden als: Gehirn, Herz, 
Herzbombe, Was Tun, Mundkette, Gedankenloch en Brotwolke worden uitgebeeld in een heel  
persoonlijke symbooltaal. Het werk is doordacht en zeer bewust geconstrueerd. Toch blijft er een mate
van speelsheid en openheid in de installatie aanwezig.

Hannes Kater exposeert in het Ottenhuis en het Diepvrieshuis van 15 oktober 2009 t/m februari 2010

Herberg De Pol  Augusto Pereira Silva Circulair Denken 2008-9
‘Circulair Denken 2008-9‘ van Augusto Pereira Silva (Porto) is te zien in de ramen van de voormalige 
Herberg De Pol. Het laat de schaduw zien van een ronddraaiend carrouselpaard in een schijnbaar 
eindeloze loop. Het carrouselpaard verwijst naar het vertier van de kermis. In Diepenheim werd de 
kermis vroeger op het erf voor de herberg gehouden. 

De projectie Circulair Denken 2008-9 van Augusto Pereira Silva is te zien van 15 oktober tot 
december 2009.
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Niet voor publicatie: 
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Tine Zevenhuizen.
Telefoon 0547-352143 of E-mail info@kunstvereniging.nl
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