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Tentoonstelling In dit uitzicht

De Kunstvereniging Diepenheim toont in de tekeningententoonstelling In dit uitzicht het werk van dertien 
gerenommeerde kunstenaars. De  tekeningen zijn nog niet eerder vertoond. Uitgangspunt voor curator en 
beeldend kunstenaar Arno Kramer is het interieur en het exterieur. In dit uitzicht is de tweede 
tentoonstelling die plaatsvindt in het kader van Drawing Centre Diepenheim. 

In dit uitzicht is te zien van 7 februari t/m woensdag 4 maart in de Kunstvereniging Diepenheim aan 
de Grotestraat 17 in Diepenheim. De feestelijke opening is op zaterdag 7 februari vanaf 16.00 uur. 
Diana Wind, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam leidt de tentoonstelling in. 

Vanaf de oprichting in 1990 staat Kunstvereniging Diepenheim bekend om de tentoonstellingen van 
beeldhouwers in het gebouw aan de Grotestraat en in het tonen van projecten en installaties in de openbare 
ruimte buiten het gebouw. De verbeelding van het interieur en het exterieur is daarom het vertrekpunt 
geworden. Bij de deelnemers roepen deze uitgangspunten vreemde en soms ook realistische beelden op. 
Deze beelden doen een sterk beroep op de fantasie. Dit is voor tekenaars niet ongewoon. Op het papier is 
immers de illusie dat iets zou kunnen bestaan, ook daadwerkelijk te verbeelden. 

De kunstenaars in de tentoonstelling In dit uitzicht willen geen interieur of landschap tekenen dat ‘slechts’ 
een afspiegeling van de werkelijkheid is. Zij scheppen hun eigen subjectieve werkelijkheid. Ook als een 
landschap voor een deel ‘precies’ is nagetekend, zijn er aspecten die het werk op het plan van de 
verbeelding tillen

In de tentoonstelling In dit uitzicht is werk te zien van: A. van Campenhout, Robbie Cornelissen, 
Pietsjanke Fokkema, Jantien Jongsma, Chiaki Kamikawa, Geer van der Klugt, Erik Mattijssen, Raquel
Maulwurf, Erik Odijk, Jacobien de Rooij, Aam Solleveld, Renie Spoelstra en Hans de Wit 

Kijk voor meer informatie over Kunstvereniging Diepenheim op www.kunstvereniging.nl
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Noot voor de redactie: voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Tine 
Zevenhuizen T 0547-352143 of 
E zevenhuizen@kunstvereniging.nl
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