
Persbericht 

Mythe en mystiek in Diepenheim 

Vanaf 21 september staat Kunstvereniging Diepenheim volledig in het licht 

van mythe en mystiek. 

 

 

 

In het Drawing Centre is er een groepsexpositie te zien die is samengesteld door curator 

Arno Kramer en  gastcurator Hans de Wit, winnaar van de Èpos Press Tekeningen Prijs 2012. 

De title van de tentoonstelling is ‘Mythe en mystiek in het landschap’. Als winnende 

kunstenaar krijgt Hans de Wit bovendien een monumentaal boek over zijn werk aangeboden 

tijdens de opening van de expositie door Ludo van Halem, conservator 20ste eeuwse kunst 

Rijksmuseum Amsterdam.  

 

De exposerende kunstenaars tonen een voorkeur voor het mythische en de mystieke macht 

en kracht die de natuur op ons kan hebben. Naast de groepsexpositie in het Drawing Centre 

is er in de Kunstvereniging Projectruimte de expositie ‘Immersed’ te zien van de kunstenaar 

Thijs Zweers. Naar aanleiding van een eerder verblijf als artist-in-residence in Diepenheim zal 

hij tekeningen tonen die fijnzinnig zijn maar ook een raadselachtige en mystieke kant 

hebben. De basis voor het werk van Thijs Zweers is zijn interpretatie van de virtuele wereld 

als autonome werkelijkheid. Door de virtuele wereld in krachtige handgetekende beelden 

weer te geven, maakt hij deze op paradoxale wijze actueel. 

 

In het hoofdgebouw van de Kunstvereniging zal Remy Jungerman te zien zijn met de 

expositie: ‘KABRA: Descendants Exchange’. 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 uit de vorige eeuw als de 

esthetiek van rituelen van Winti en de Marroncultuur. Bij Kunstvereniging Diepenheim zet 

Remy Jungerman dit samengaan van culturen in zijn werk op scherp door een alternatief 

monument voor de slavernij op te richten. Een persbericht over de expositie van Remy 

Jungerman sturen wij separaat.  

 

De opening van de drie exposities in het hoofdgebouw van de Kunstvereniging en het 

Drawing Centre Diepenheim zal op zaterdag 21 september plaatsvinden (aanvang: 15.00 uur 

in Drawing Centre Diepenheim). De exposities zullen te zien zijn tot en met 1 december. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact 

opnemen met Rob Baas (pr/marketing), r.baas@kunstvereniging.nl, 06-54911026, of Michiel van der Kaaij 

(intendant), m.vanderkaaij@kunstvereniging.nl , 06-17415997. 
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