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REMy JungERMan 
‘KABRA: Descendants Exchange’ 

MyThE En MySTiEk 
in DiEPEnhEiM

Kijk voor meer informatie over de exposities op www.kunstvereniging.nl 
of stel uw vraag aan één van onze suppoosten.  

I n  D E  K u n s t v E R E n I g I n g

Remy Jungerman (1959, Moengo, Suriname) maakt objecten. In zijn werk combineert hij de 
verschillende culturele werelden waarin hij leeft. De atmosfeer van zijn werk refereert aan 
zowel het Modernisme van o.a. Mondriaan uit de vorige eeuw als aan de traditionele, door 
het Winti-geloof geïnspireerde kunst uit Suriname. Bij Kunstvereniging Diepenheim zet Remy 
Jungerman dit samengaan van culturen in zijn werk op scherp.
Aanleiding voor de presentatie is de nationale herdenking en de viering van de afschaffing 
van de slavernij op 1 juli 1863 (‘150 jaar de ketenen verbroken’) in 2013. Middenin de ruimte 
heeft hij een soort ‘tafel van de verbroedering’ opgesteld.

Curatoren: Gijs Assmann en Hanne Hagenaars
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thijs Zweers • ‘Head’ • 2013 • grafiet op papier • 57 x 50 cm 

ThiJS ZWEERS 
‘Immersed’ 

I n  D E  K u n s t v E R E n I g I n g :  P R O J E C t R u I M t E

Thijs Zweers zal naar aanleiding van een eerder verblijf als artist-in-residence in Diepenheim 
tekeningen tonen die fijnzinnig zijn maar ook een raadselachtige kant hebben.
De basis voor het werk van Thijs Zweers is zijn interpretatie van de virtuele wereld van het 
internet als autonome werkelijkheid. Zijn visie wordt dus als kunstwerk niet digitaal gepre-
senteerd, maar zij wordt ‘eenvoudig’ in de oudste techniek die er is, het tekenen, getoond. 
Beelden van het internet krijgen zo een mystieke lading.

Gastcurator: Hans de Wit. 
Kunstenaars: Hans de Wit, Nik Christensen, Hadassah Emmerich, Hanneke Francken, 

Tjibbe Hooghiemstra, Erik Odijk, Mai van Oers, Sandra Kruisbrink, Rachida Post
In het Drawing Centre is een groepsexpositie te zien met tekeningen waarin rituelen een rol 
spelen en waarin landschappen getoond worden die een mystieke ervaring kunnen oproepen. 
De kunstenaars tonen, al dan niet bewust, een voorkeur voor het mythische en de mystieke 
macht en kracht die de natuur op ons kan hebben. Hans de Wit, winnaar van de Epos Tekenin-
gen Prijs (Oeuvreprijs), was gastcurator. Hij neemt zelf deel met enkele tekeningen.

Curator Drawing Centre: Arno Kramer 

Hans de Wit • ‘Floats’ • Oost-Indische inkt en gouache op blauwgetint papier • 21 x 29 cm 
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