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Opening zomertentoonstellingen

‘Wishful Thinking’
Het verlangen als motor van ons doen en laten; dat thematiseert de groepstentoonstelling

‘Wishful Thinking’. Wensen, behoeften, dromen of begeerte – het zijn allemaal uitingen van

menselijk verlangen. Onze verbeeldingskracht stelt ons enerzijds in staat om onszelf te

overtreffen en het onmogelijke mogelijk te maken. Anderzijds zit er diepgeworteld een gevoel

van gebrek of gemis. Het voedt een wens naar ‘iets’ en blijft de ijdele hoop koesteren ooit

vervuld te gaan worden. Meer informatie ->

Met de kunstenaars:

Karin Arink, Annegret Kellner, Anne Marijn Voorhorst, Hilde Onis, Joep Struyk, Thomas

Swinkels, Koen Taselaar en Teun Welten. Curator: Alexandra Landré

 

‘La Jeune Fille et la Mort’

Jérôme Zonder

De Franse kunstenaar Jérôme Zonder (1974) is een rijzende ster in Frankrijk. Zonder maakt

het ons als kijker vanuit een bepaald standpunt niet altijd makkelijk, zijn werk is figuratief en

goed te volgen maar inhoudelijk is het heftig.

Jérôme Zonder zal in één van de zalen van Drawing Centre Diepenheim een grote

tekeningeninstallatie ter plekke maken. Meer informatie ->

Curatoren: Nanette Kraaikamp en Arno Kramer

 

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

de zomertentoonstellingen op zaterdag 25 juni.

 

Het programma:
 

15.30 uur DRAWING CENTRE DIEPENHEIM – Kuimgaarden 1

• Inloop – koffie/thee

16.00 uur 

• Welkomstwoord door Just Schimmelpenninck, voorzitter Kunstvereniging Diepenheim

• Openingswoord door Nanette Kraaikamp en Arno Kramer, curatoren Drawing Centre Diepenheim

• Bezichtiging tentoonstelling Jérôme Zonder

 

17.00 uur KUNSTVERENIGING DIEPENHEIM – Grotestraat 17

• Openingswoord door Anne Marijn Voorhorst, kunstenaar/schrijver

• Bezichtiging groepstentoonstelling ‘Wishful Thinking’

 

18.00 uur  

• Borrel | Maaltijd * 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 20 juni.

   Reserveren kan via: 0547 352 143 of info@kunstvereniging.nl

Reizen met het openbaar vervoer? Let op!

Vanwege een stadsfeest in Goor rijden de bussen wellicht beperkt naar Diepenheim. Mocht u

onverhoopt stranden op station Goor, bel dan naar 0547 352 143.

Zomertentoonstellingen

Zaterdag 25 juni t/m zondag 28 augustus 2016
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