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Maria Gerdwilker (Duitsland, 1984) is een van de 

zes kandidaten die zijn genomineerd voor AanZet!, de 

beeldende kunstprijs voor startend talent in 

Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) en sinds kort 

ook het aanpalende Münsterland. 

Het sculpturale werk van Maria Gerdwilker ontstaat in 

het moment en vormt een speelse omgang met vaak 

eenvoudige materialen. De tentoonstelling where the 

magic happens die zij samenstelde tijdens haar werk-

periode van drie maanden in Diepenheim, toont een 

installatie, waarbij haar tijdelijke woonplaats als 

inspiratiebron diende. Maria Gerdwilker creëerde zo 

een eigen wereld, die in de verte doet denken aan 

het circus. Zij is daarbij bijzonder geïnteresseerd in 

‘herinnering’, die zij in ‘vorm’ heeft vervat. Zij probeert 

daarin het moment te vangen, voordat er iets gaat 

gebeuren. In Drawing Centre Diepenheim staat een 

deel van de door haar vervaardigde objecten letterlijk 

‘backstage’ te wachten op het grote moment, waarop 

ze in de spotlights zullen treden.

Andere jonge kunstenaars die deelnemen aan AanZet! 

tonen hun solo-exposities in Heino (Katja Kottmann 

in Museum de Fundatie / Kasteel het Nijenhuis), 

Zutphen (Sarah Bijlsma in Museum Henriette Polak ) 

en Enschede (Jan Mensen in 21rozendaal). Sebastiaan 

Cornelis van Leeuwen van Daalen en Johannes Lang-

kamp exposeren in de Stadthausgalerie in Münster.  

Zij hebben zich op deze tentoonstelling voorbereid in 

respectievelijk Emsdetten (Galerie Münsterland) en 

Schöppingen (Künstlerdorf Schöppingen).

Kijk voor meer info op: www.aanzetprijs.eu en 

www.mariagerdwilker.com

Eén tentoonstelling – één tentoonstellingsgebouw – twee ruimtes 
Een witte vorm zweeft in de ruimte en lijkt er bijna te groot voor. Het werk is imposant – je kunt er al-
leen voorzichtig langslopen – en domineert de ruimte. Acht driehoeken worden uitgelicht door schijn-
werpers. Een taart met acht stukken? Een podium? Een voetstuk? De cirkels van licht zijn gericht op 
lege vakken. Zijn de hoofdrolspelers al vertrokken of moet de show nog beginnen? De werken staan 
als artiesten opgesteld achter een gordijn in de rechterruimte, alsof ze wachten op hun grote entree.

Eén tentoonstelling – één tentoonstellingsgebouw – twee ruimtes 
samen verbonden tot een geheel

where the magic happens 
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Now I Lay Me Down To Eat – 
 Ik Goa Ligg’n Um te Ett’n  
Een vernieuwde en verruimde blik op landelijk leven

• 26 mei tm 2 september 2012
• 26 mei tm 28 mei (Pinksteren) openingsweekend

In een tijd waarin kunst steeds meer ter discussie 
staat, wordt tijdens de manifestatie Now I Lay Me 
Down To Eat duidelijk hoe kunst juist leidend kan zijn 
in een nieuwe hedendaagse en duurzame levensstijl.

Diepenheim wordt omgebouwd tot tentoonstellings-
terrein, een eerder in onbruik geraakte camping fun- 
geert als ontmoetingsplaats tussen kunstenaars en 
publiek. Tijdens de 3-daagse openingsmanifestatie 
gaan zeven internationale kunstenaars aan het 
werk met kunst die drie dagen blijft staan, de 3-days-
sculptures. Graham Hudson (UK) maakt een installatie 
die de hele zomer te zien is. Hij liet zich inspireren 
door de verschillende bouwstijlen in deze omgeving. 
Oude ambachten worden gecombineerd met moder-
ne strakke lijnen, in zijn grote installatie komen al 
deze facetten terug als een staalkaart van bouwkunst 
uit deze streek. 

Now I Lay Me Down To Eat is tevens de openings-
manifestatie van het geheel vernieuwde gebouw van 
Kunstvereniging Diepenheim. De documentaire 
tentoonstelling over dit project zal gedurende de 
zomer te zien zijn.
Kijk voor meer informatie op www.kunstvereniging.nl

Tuinen van Diepenheim 

Ontwerp: Waterschap Regge en Dinkel / kunstenaar 
herman de vries
Begin 2012 is begonnen met de aanleg van De Tuinen 
van Diepenheim, drie nieuwe kunsttuinen naar een 
ontwerp van herman de vries, in opdracht van Kunst-
vereniging Diepenheim. De seringentuin, vlindertuin 
en wintertuin worden via een wandelroute verbon-
den met onder meer het Gazebo van Diepenheim, de 
hostatuin uit 1995 van de Belgische kunstenaar 
Urbain Mulkers. 

Een combinatie van landschapskunst, recreatie en 
natuurlijk waterbeheer. In hetzelfde gebied waar 
herman de vries zijn tuinen gaat realiseren wil 
Waterschap Regge en Dinkel met het project Retentie 
Diepenheim een systeem voor waterberging aanleg-
gen en de Boven-Regge natuurvriendelijk inrichten. 
Samen met een speciaal ontworpen wandelroute 
langs de Boven-Regge, de verschillende tuinen en de 
bergingsvijver vormen al deze elementen straks 
samen de ‘Tuinen van Diepenheim’.
Kijk voor meer info op: 
www.kunstwerkdiepenheim.nl
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