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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Drie nieuwe tentoonstellingen bij Kunstvereniging Diepenheim 

24 juni (15:00 uur) t/m 27 augustus 2017  

woensdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 uur  

Opening: 24 juni 2017, 15:00 uur. 

 

Vanaf zaterdag 24 juni zijn nieuwe tentoonstellingen te zien bij Kunstvereniging Diepenheim en Drawing Centre 

Diepenheim. In de Kunstvereniging is een groepstentoonstelling waarin het concept ‘de weg van minste weerstand’ 

wordt verkend. Daarnaast worden werken gepresenteerd van vier artists-in-residence die in 2016 en 2017 in 

Werkplaats Diepenheim verbleven. Kunstenaar Aline Thomassen heeft een solotentoonstelling in het Drawing Centre 

waarin haar grote fascinatie voor de Marokkaanse cultuur centraal staat.  

Kunstvereniging Diepenheim: The principle of least effort   Groepstentoonstelling met Feiko Beckers | Chen Yi-Fei | Charlott 

Markus | Milena Naef | Diana Scherer | Mickey Yang  

 ‘The principle of least effort’ is een concept dat veronderstelt dat mensen evenals machines de weg van de minste weerstand 

kiezen. Een logica die terug te vinden is in menselijk gedrag evenals in functies van machines of ontwerpprocessen. De 

groepstentoonstelling verkent hoe artistieke strategieën op deze wetmatigheid reageren. Zo zijn er sculpturen die schijnbaar 

machinale mechanismen inzetten voor het nabootsen van menselijk gedrag of wordt er gebruik gemaakt van efficiënte 

productietechnieken van waaruit nieuwe materialen en objecten ontstaan. Maar wat lijkt op de weg van de minste weerstand blijkt 

in de artistieke praktijk een zoektocht naar frictie (Charlott Markus, Milena Naef), weerbarstige processen (Dianna Scherer, Mickey 

Yang) en absurde uitkomsten (Feiko Beckers, Chen Yi-Fei). Zo blijken kunstenaars de weerstand juist op te zoeken en stellen ze 

deze logica op de proef. In The principle of least effort spelen werken met ons idee van ‘oplossingen’ en ‘functionaliteit’. Ze geven 

nieuwe invulling aan de vraag ‘Wat is de makkelijkste weg’? Van de omgang met ons menselijk lichaam tot het beheersen van de 

natuur. De tentoonstelling ‘The principle of least effort’ toont een geheel andere uitkomst van de weg van de minste weerstand. 

Presentatie Artists-in-Residence Groepstentoonstelling met Kim Habers | Sanja Medic | Wouter Sibum | Alex Winters 

In 2016 en 2017 verbleven kunstenaars Kim Habers, Sanja Medic, Wouter Sibum en Alex Winters als artist-in-residence in 

Werkplaats Diepenheim, gerealiseerd in samenwerking met het Mondriaan Fonds. Tijdens elk verblijf van twee maanden kregen zij 

de ruimte om te experimenteren en nieuw werk te maken. Het resultaat wordt getoond in de bovenruimte van Kunstvereniging 

Diepenheim. 

Drawing Centre Diepenheim: ‘Je suis toi – tu es moi’   Solotentoonstelling Aline Thomassen 

Drawing Centre Diepenheim presenteert deze zomer een solotentoonstelling van Aline Thomassen (1964, Maastricht). Thomassen 

koestert al vele jaren een grote fascinatie voor de Marokkaanse cultuur en met name de subcultuur van Arabische vrouwen. In 

reusachtige aquarellen maakt zij haar onderwerp al tekenend invoelbaar. Krachtig aanwezige vrouwfiguren, veelal naakt en niets-

verhullend, doemen op uit de kleurrijke verf waarin het lichamelijke en het emotionele letterlijk en figuurlijk in elkaar overvloeien. 

Door haar regelmatige verblijf in Marokko, gedurende ruim 20 jaar, komt zij zeer dicht op de huid van haar onderwerp en kan zij 

doordringen tot in de diepere psychologische lagen van de samenleving. 

Een aantal nieuwe werken die Aline Thomassen speciaal voor Drawing Centre Diepenheim maakte nodigen de toeschouwer uit tot 

een fysieke en mentale ontmoeting met ‘de ander’, waarin existentiële dimensies van het mens-zijn als lijden, hoop, liefde, pijn en 

extase kunnen worden herkend en beleefd in al hun rauwheid en schoonheid.  

De tentoonstellingen zijn te zien vanaf 24 juni 2017 (15.00 uur) t/m 27 augustus 2017. Kijk voor meer informatie op 

www.kunstvereniging.nl.  

Kunstvereniging Diepenheim wordt ondersteund door Mondriaan Fonds, Provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Baas, marketing en communicatie Kunstvereniging Diepenheim, via mail 

r.baas@kunstvereniging.nl of telefonisch op 0547- 352 143. 

http://www.kunstvereniging.nl/
mailto:r.baas@kunstvereniging.nl

