U I T NODIGI NG
Vrijdag 10 oktober 2014 15.00 uur opening van

‘de waterlelies’
herinnering aan gustav theodor fechner
(1801-1887)
begin Nijenhuizerlaan op het landgoed Nijenhuis in Diepenheim
Nanna, of het zieleleven der planten (1848)
van de Duitse natuurwetenschapper en filosoof
Gustav Theodor Fechner (1801-1887) is de
inspiratiebron van kunstenaar herman de vries
(geb. 1931) voor deze vijver met witte waterlelies
in de gracht van voormalige havezate Peckedam.
In Nanna vertelt Fechner hoe hij, na een periode
van oogklachten, een bloeiende waterlelie
ervaart. Met grote verwondering kijkt hij naar
de bouw en het leven van de plant. Hij verlangt
naar nieuwe ogen om de natuur als een altijd
nieuwe waarheid te ervaren.
Kunstenaar herman de vries herkent hierin zijn
eigen standpunt over kunst en natuur.
de vries gaat ervan uit dat natuur kunst is; de
taak van de kunstenaar is dit zichtbaar te maken.
De hommage van de vries aan Fechner is een
uitnodiging aan het publiek om het water
en de waterlelies van dichtbij te ervaren en over
natuur en kunst na te denken.

Uitnodiging voor de opening
Graag uw aanmelding uiterlijk 5 oktober a.s.
naar info@kunstvereniging.nl
Uitgebreide informatie
over de kunstenaar en zijn projecten vindt u op de website
van Kunstvereniging Diepenheim
www.kunstvereniging.nl en op www.hermandevries.org.

Programma
15.00 uur
Welkomstwoord Michiel van der Kaaij
(intendant Kunstvereniging Diepenheim)
15.10 uur
Inleiding door Just Schimmelpenninck
over landgoed Nijenhuis en Westerflier en
havezate Peckedam
15.20 uur
Voordracht door Cees de Boer
met o.a. poëzie van herman de vries
15.30 uur
Toost
16.00 uur
Afsluiting
Aansluitend 17.00 uur
Lezing in het Ottenhuis door Cees de Boer
over herman de vries
Het Ottenhuis Raadhuisstraat 11 Diepenheim
Hiervoor graag aanmelden via info@kunstvereniging.nl
Tevens is daar de tentoonstelling ‘the poet in his poetry’
in het kader van Kunstmoment Diepenheim te bezichtigen
van 9 t/m 19 oktober 2014, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur
‘de waterlelies’
werd mede mogelijk gemaakt door
Landgoed Nijenhuis en Westerflier, Provincie Overijssel,
Gemeente Hof van Twente, Waterschap Vechtstromen
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 Diepenheim 0547–352 143

