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Opening wintertentoonstellingen

Modus Operandi
Kunstvereniging Diepenheim

Tijdens Modus Operandi staat de artistieke praktijk en werkwijze centraal. De tentoonstelling

toont een selectie uiteenlopende werken. Hierin lijken conceptuele vertrekpunten en intuïtieve,

spontane materiaalbewerkingen soms haaks op elkaar te staan. Materiaalgebruik, vormentaal

en de inzet van ruimte leiden tot totaal verschillende werken. Een verbindend element is de

verkenning van de wisselwerking van gevoel en verstand, van intuïtie en geest tijdens het

maakproces. Modus Operandi verlengt dit spanningsveld naar de tentoonstelling en vraagt het

publiek zich ertoe te verhouden.

Deelnemende kunstenaars: Bonno van Doorn, Wineke Gartz, Martijn Hendriks, Sachi

Miyachi en Dieke Venema.

 

Curator: Alexandra Landré

 

The Life of Lines 

Robbie Cornelissen
Drawing Centre Diepenheim

Met de titel The Life of Lines geeft Robbie Cornelissen een duidelijke hint hoe hij het tekenen

graag benadert. Het proces van het tekenen, de beweging, de actie, de tijd zijn van groot

belang. Het geconcentreerd trekken van een lijn met volledige toewijding legt volgens Robbie

Cornelissen bewust of onbewust een link tussen het eigen lichaam , de ruimte, de activiteit en

alle werken in een tentoonstelling. Het trekken van een lijn is voor hem volkomen zen, een

moment van zijn en reflectie op het eigen leven. In beweging van het ene punt naar het

andere punt, vrij maar wel met een doel om een afstand af te leggen. Het tekenen is in de

visie van Cornelissen een universele taal voor alle nationaliteiten en leeftijden. Robbie

Cornelissen laat in een zaal een installatie zien opgebouwd uit recente grote en kleine

tekeningen, in de andere zaal zal een projectie over drie wanden te zien zijn, een nieuwe

versie van The Black Room (2016).

Curatoren: Nanette Kraaikamp en Arno Kramer

 

Intermezzo

Bets Hölscher
Drawing Centre Diepenheim

Na de uitnodiging van de curatoren van Drawing Centre Diepenheim aan Robbie Cornelissen,

om een solo-tentoonstelling te maken, heeft hij voorgesteld ook in een bescheiden presentatie

werk te tonen van Bets Hölscher (1937). Zij tekent al vele jaren en volgde in de jaren 90

lessen aan de Nieuwe Academie. Haar tekeningen van verschillende formaten verraden een

heel bijzondere visie op het tekenen en tonen een sterk autonome eigen beeldenwereld. Soms

abstract, soms met figuratieve elementen. Bets Hölscher tekent wat in haar opkomt en doet

dat op een zeer subtiele, maar ook obsessieve wijze. Het is de eerste keer dat zij werk toont

in een officiële tentoonstellingsruimte. Haar tekeningen zullen in een kabinet-achtige opstelling

te zien zijn.

 

De Kunstvereniging en kunstenaars nodigen u van harte uit voor de opening van

de wintertentoonstellingen op zaterdag 17 december 2016.

 

Het programma:
 

15.00 uur 

DRAWING CENTRE DIEPENHEIM •  Kuimgaarden 1  •  'The Life of Lines' & 'Intermezzo' 

•  Inloop – koffie / thee

15:30 uur 

•  Welkomstwoord door Just Schimmelpenninck, voorzitter Kunstvereniging Diepenheim.

•  Toelichting Bets Hölscher door Arno Kramer, curator Drawing Centre Diepenheim

•  Openingswoord door Frits de Coninck, auteur en criticus

•  Bezichtiging tentoonstelling  ‘The Life of Lines’ & 'Intermezzo'

 

Aansluitend

WERKPLAATS DIEPENHEIM •  De hagen 3 •  Open Atelier Kim Habers

•  Bezichtiging atelier Kim Habers, artist-in-residence vanuit het Mondriaan Fonds.

 

16:30 uur 

KUNSTVERENIGING DIEPENHEIM •  Grotestraat 17 •  'Modus Operandi'

•  Openingswoord door Alexandra Landré, curator Kunstvereniging Diepenheim

•  Bezichtiging tentoonstelling 'Modus Operandi'

17:30 uur

HET OTTENHUIS/CULTUURCENTRUM DE POL •  Raadhuisstraat 8

•  Borrel en warm buffet met salades*

De kosten voor deze maaltijd, inclusief 1 consumptie, zijn ! 15,- p.p.

(overige consumpties voor eigen rekening)

        

* Deelname aan de maaltijd is alleen mogelijk na reservering vóór 12 december. Reserveren kan

via: 0547 352 143 of info@kunstvereniging.nl

Wintertentoonstellingen
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