
Persbericht

Op zondag 16 december 2012 starten twee nieuwe exposities bij Kunstvereniging 
Diepenheim. Cornelius Rogge is met zijn imposante oeuvre een van de meest 
vooraanstaande Nederlandse beeldhouwers, maar zijn werk op papier was nog niet eerder te
zien. Daarnaast weet Stefan Ruitenbeek met zijn fotografie een tentoonstelling tot een 
verontrustende en zinderende ervaring te maken.

Notities van Onderweg

Cornelius Rogge is een van Nederlands meest succesvolle beeldend kunstenaars. Naast zijn 
beelden heeft hij ook altijd werk op en ‘in’ papier gemaakt, waar hij met uiteenlopende 
technieken fascinerende resultaten bereikt.

Vanwege zijn 80ste verjaardag is hier een overzichtstentoonstelling van samengesteld die 
wordt getoond in Drawing Centre Diepenheim. Ook zal vanwege deze gelegenheid het 
gelijknamige boek Notities van Onderweg worden gepresenteerd. 

He moved outward from himself into the world which contained him
De foto’s van Stefan Ruitenbeek die te zien zijn bij Kunstvereniging Diepenheim hebben een 
kleurpalet van een zomers bos bij zonsondergang. Ongehoord intens en uitgesproken 
natuurlijk. Tegelijkertijd tonen de foto’s blote mensen, hun naaktheid lijkt een verwijzing 
naar paradijselijke onschuld en puurheid. Het vermogen van Stefan Ruitenbeek om de mens 
te tonen in zijn meest naakte staat, maakt hem tot een uitzonderlijke kunstenaar.

Wilt u bij de opening van de tentoonstellingen aanwezig zijn? Dat kan:
Zaterdag 15 december
15.00 uur 
Opening tentoonstelling Stefan Ruitenbeek, Kunstvereniging Diepenheim, Grotestraat 17.
16.30 uur 
Opening tentoonstelling Cornelius Rogge, Drawing Centre Diepenheim, Kuimgaarden 1.
Na afloop is er een mogelijkheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd in Herberg 
de Pol, hiervoor is opgave noodzakelijk bij Gerry Voskamp: g.voskamp@kunstvereniging.nl of
0547 – 35 21 43.

Beide tentoonstellingen zijn te zien tot en met 10 maart 2013. 
Voor meer informatie: www.kunstvereniging.nl 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact 
opnemen met Ingeborg Wind (pr/communicatie), i.wind@kunstvereniging.nl, 06-24521748, of Wieke Teger, 
wieke.teger@kunstvereniging.nl , 0646562704.
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