
PERSBERICHT

Henrik Schrat in Kunstvereniging Diepenheim.
Thematiek die schuurt en wringt met vorm.

‘Ginds aan de einder, waar de eenoog rouwt’ is de ietwat cryptische titel van de tentoonstelling
van de Duitse kunstenaar Henrik Schrat in Kunstvereniging Diepenheim. Op zaterdag 19 
december 2009 vindt de feestelijke opening van deze tentoonstelling plaats vanaf 16.00 uur. Bij
deze gelegenheid vertellen de beide curatoren, Hanne Hagenaars en Gijs Assmann, u meer 
over het bijzondere werk van deze kunstenaar. U bent van harte welkom om de opening bij te 
wonen. ‘Ginds aan de einder, waar de eenoog rouwt’ is van zaterdag 19 december 2009 t/m 
woensdag 3 februari 2010 te zien in Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 in 
Diepenheim. 

In ‘Ginds aan de einder waar de eenoog rouwt’ toont Henrik Schrat (1968, Greiz, Thüringen) werken in
een sprookjesachtige beeldtaal die veelal in oude ambachtelijke technieken zijn uitgevoerd en die op 
het eerste gezicht een onbevangen, traditionele wereld oproepen van plezierige gemoedelijkheid. Wie 
beter naar het werk kijkt ontdekt dat de thematiek van het werk van een heel andere orde is. De 
hedendaagse sociaal economische thema’s die in het werk van Henrik Schrat aan de orde komen 
schuren en wringen met de uiterlijke vorm.

Kijk op onze vernieuwde website www.kunstvereniging.nl in onze nieuwe huisstijl voor meer 
informatie.

Preview
Op vrijdag 18 december is er een speciale preview voor de pers vanaf 15.00 uur in Kunstvereniging 
Diepenheim. Tegen die tijd is alles zo goed als gereed, zodat u een goede indruk krijgt van deze 
bijzondere tentoonstelling. Bovendien is Henrik Schrat dan beschikbaar voor interviews en foto’s.  

Multiple
Speciaal ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Ginds aan de einder waar de eenoog rouwt’ stelt 
Henrik Schrat de fotomontage ‘Counters’ beschikbaar uit de nieuwe serie ‘Ali Baba’. Het beeld  
correspondeert met het werk dat te zien is in Kunstvereniging Diepenheim.  

T-shirts 
Tijdens de tentoonstelling  zijn er bovendien T-shirts te koop met daarop ‘Granny with gun’, een van 
de kenmerkende silhouettekeningen van Henrik Schrat.

Zondagmiddagrondleidingen
Tijdens de tentoonstelling kunt u iedere zondagmiddag terecht voor een rondleiding bij de 
tentoonstelling van Henrik Schrat.

Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Aanvang:          14.00 uur
Duur:                ca. 1 uur
Prijs:                € 1,50 per persoon      Kinderen tot 12 jaar gratis.

Groepen zijn ook op andere tijdstippen welkom voor een rondleiding. (Op afspraak en maximaal 20 
personen per rondleiding) Graag aanmelden bij Kunstvereniging Diepenheim 
T 0547-352143 of  info@kunstvereniging.nl



Openingstijden
Dinsdag t/m zondag van 11.00 t/m 17.00 uur. Op maandag en op 25 december, 31 december en 1 
januari is Kunstvereniging Diepenheim gesloten.
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Niet voor publicatie: 
Voor meer informatie of beeldmateriaal of een afspraak maken voor een interview kunt u contact 
opnemen met Tine Zevenhuizen. Telefoon 0547-352143 of e-mail t.zevenhuizen@kunstvereniging.nl


